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Predhovor
„Lebo keby cnosť bola niečím iným ako poznaním,
ako sa Protagoras pokúšal tvrdiť, zrejme by to nebola vec učiteľná;
takto však, ak sa ukáže, že je v celom svojom rozsahu poznaním,
ako ty usiluješ, Sokrates, bolo by divné, ak by sa nedala učiť.“ (Platón)
Vážený čitateľ,
pred sebou máte zborník vedeckých štúdií, ktorý vznikol v rámci riešenia projektu Adaptácia
nových metodík na posudzovanie morálneho usudzovania v kontexte mravnej výchovy
adolescentov. Projekt je riešený na Pedagogickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici v grantovej schéme VEGA a ťažiskovo sa zameriava na skúmanie morálneho
usudzovania. Uvedomujúc si, že výskumná problematika riešeného projektu je úzko
konkretizovaná a nechtiac sa ochudobniť o širšie vzťahové súvislosti, osadili sme ťažiskovú
tematiku do jej interdisciplinárnych kontextov. Ako prvé sa nám (okrem psychologických)
núkali vzťahy pedagogické a eticko-filozofické a podľa tohto zámeru sme volili aj konečnú
štruktúru tejto publikácie.
Cieľom predkladaného zborníka je tematizovať morálny vývin človeka a podporiť
vedecký diskurz v prislúchajúcich vedeckých oblastiach. Morálny rozvoj/vývin teda
prezentujeme z troch výskumných prístupov: psychologického, filozofického (do ktorého sme
zaradili aj sociológiu a náboženstvo) a pedagogického. Avšak to je len snaha o isté tematické
klasifikovanie a viaceré štúdie, hoci vychádzajúc z odlišného odborového pozadia, majú
mnoho prienikových tém a styčných bodov. Napríklad morálna psychológia popisuje morálny
vývin na základe empirického skúmania avšak morálna výchova musí osloviť aj morálnych
filozofov, ktorí povedia, čo má byť absolútnym cieľom morálnej výchovy. Psychológia
nachádza vnútornú logiku morálnych stupňov (napríklad ako to uviedol J. Piaget alebo L.
Kohlberg), avšak morálna filozofia musí odpovedať, či neskorší (vyšší) stupeň je aj lepší
stupeň.
39 autorov tu predkladá svoje aktuálne skúmania a zistenia. Medzi nimi sú aj tri
vyžiadané štúdie, aby otvorili jednotlivé kapitoly. Za ne ďakujeme docentovi P. Vacekovi
z Katedry pedagogiky a psychológie Univerzity Hradec Králové, profesorovi V. Gluchmanovi
z Inštitútu filozofie a etiky Prešovskej univerzity a doktorovi I. Podmanickému z Katedry
pedagogických štúdií Trnavskej univerzity. Naše ďalšie poďakovanie patrí recenzentom tejto
publikácie, prof. J. Šlosiarovi, CSc., doc. PhDr. J. Oravcovej, PhD., doc. PhDr. M.
Valihorovej, PhD. a prof. PaedDr. V. Korimovi, CSc., vedeckej redaktorke prof. PhDr. S.
Karikovej, PhD., ako aj grantovej agentúre Vega za poskytnutú finančnú podporu.
Vážený čitateľ, veríme, že predkladaná publikácia bude inšpiratívna a obohacujúca,
autori štúdií boli oslovení a do diskusie pozvaní aj nasledovnými otázkami:
- z pohľadu eticko-sociologicko-filozofického - Rodí sa človek dobrým? Etické hodnoty
tvoríme a učíme alebo odkrývame a zvestujeme? Ktoré sú priority „dobrého charakteru“?
Aké sú filozofické východiská pre výchovu k prosociálnosti? Žijeme „éru prázdnoty“?
Nová doba, nové hodnoty? Aké je miesto filozofie/filozofovania vo vyučovacom predmete
etická výchova? Môže zviera konať morálne alebo je morálka antropínom?
- z pohľadu psychologického - Prečo a ako uvažovať o novom konštrukte morálnej
inteligencie? Ako ju merať/diagnostikovať? Ako merať morálne kompetencie a morálne
správanie? Je charakter našim osudom? Máme morálny gén? Ako súvisí morálne konanie
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s poznaním (IQ)? Je prosociálnosť najdôležitejšou zložkou mravného správania sa? Je
možné morálnosť rozvíjať? Ako dosiahnuť, aby sme konali morálne?
- z pohľadu pedagogického - Je morálka naučiteľná? Ak áno, ako učiť morálnym
hodnotám? Čo ovplyvňuje našu hodnotovú orientáciu? Má etická výchova aj po 20 rokoch
realizácie naďalej opodstatnenie v kurikule slovenského školstva? Je žiaduce výchovný
program etickej výchovy inovovať? Aká je etická/mravná výchova v zahraničí? Čo
vyučovať v kvalifikačnom štúdiu budúcich učiteľov etickej výchovy?
Ján Kaliský
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Morální gramotnost a proces internalizace mravních norem
Pavel Vacek
Abstrakt. Obsah příspěvku je soustředěn na výklad pojmu morální gramotnost a na proces
zvnitřňování morálních norem jako podmínky cesty od heteronomní morálky k morálce
autonomní. Zvláštní pozornost je věnována vnitřním a vnějším podmínkám, které posilují a
naopak oslabují ukotvenost morálních norem. V závěru textu jsou prezentovány pohledy na
možnosti pedagogů a školy při formování charakteru žáků.
Úvod
Ambicí tohoto textu je utřídění a aktualizace problematiky morálního vývoje individua a
zamyšlení se nad možnostmi morální výchovy dětí v kontextu současného společenského dění
s oporou o poznatky psychologie morálky. Touto tématikou se zaobírám více jak třicet let a
aktuálně u sebe identifikuji dvojí protikladný a zřejmě vnitřně provázaný prožitek. Na jedné
straně mě téma stále velmi přitahuje, poutá a vyvolává silný vnitřní zájem, ale současně i ve
větší míře znejišťuje svoji komplikovaností a obtížnosti jej uchopit systémově. Předložený
příspěvek se tedy pokouší vnést určitý řád do dané problematiky a současně přinést nové
impulsy a inspirace pro všechny, kteří se vývojem morální stránky osobnosti zabývají
teoreticky, ale i v každodenní situaci výchovy.
Těžištěm našich úvah se stávají dva základní pojmy, a sice morální gramotnost a
internalizace (interiorizace, zvnitřňování) norem či pravidel.
Proč tedy morální gramotnost? Obecnějším důvodem může být pocit přicházející
především z veřejného mediálního prostoru, že se doba „vymkla z kloubů“, že nic neplatí a že
je v oblasti mravů, morálky vše možné. A že tedy v současné společnosti se jakoby rozšířil
virus morální ignorance a tedy jakési morální negramotnosti. Důvodem s větší relevancí pro
volbu pojmu morální gramotnost je potřeba jít ke kořenům problému a pokusit se „věci“
utříděněji pojmenovat.
Morální gramotnost
Pojem gramotnost je nejobvykleji a nejtradičněji vymezen jako „znalost čtení a psaní“ (viz
např. Ilustrovaný encyklopedický slovník. Praha, Academia, 1980, s. 748; obdobně Velký
slovník naučný z roku 1999, s. 489.) Hartl s Hartlovou definují ve Velkém psychologickém
slovníku gramotnost jako “… blíže nespecifikovanou schopnost číst a psát“ (2010, s. 170).
V současnosti původnímu významu slova gramotnost jsou přidávány četné přívlastky,
a tak se s gramotnostmi „roztrhl pytel“. Setkáváme se čtenářskou, finanční, ekonomickou,
počítačovou, informační, numerickou, mediální, ekologickou, enviromentální, kulturní a
dalšími možnými gramotnostmi. Tuto skutečnost již reflektuje Ottova všeobecná
encyklopedie (2003, s. 417), ve které se uvádí: „Gramotnost = pedagogika; obecně schopnost
číst, psát a zvládnout zákl. mat. úkony. Absence těchto schopností je projevem analfabetismu
n. negramotnosti. Existují různé typy funkční g., jazyková g. (schopnost číst a psát v cizím
jazyce), informační g. (soubor znalostí a dovedností, které umožňují používat informační a
komunikační technologie).“
Uvedené specifické gramotnosti mají - měly by mít - logicky něco společného a sice
funkčnost. To znamená, že jedinec gramotný v dané oblasti je vybaven takovými
specifickými - přinejmenším základními - dovednostmi, které umí prakticky aplikovat.
V daném kontextu je pak nadřazeným pojmem jednotlivých specifických gramotností pojem
funkční gramotnost: „Funkční gramotnost je schopnost číst, psát, počítat, mluvit a ovládat
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sociální dovednosti tak, aby to člověku umožňovalo aktivní a nezávislou roli ve společnosti“
(Hartl, Hartlová, 2010, s. 170).
Onu funkčnost chápeme ve smyslu dynamickém: něco se naučím a pak to používám.
„Nepoužívání“ je spojeno s rizikem sekundární negramotnosti či pologramotnosti (viz dále).
Zde se dostáváme k morální gramotnosti vědomi si toho, že v „záplavě“ jiných témat
(rozuměj jiných „gramotností“) bude téma mravnosti odsouváno opět do pozadí. V českých
zdrojích jsme na slovní spojení morální gramotnost nenarazili.
V angličtině se pojem moral literacy vyskytuje (Hermanová, McGinn, Zdenek,
Schochor a pro naši potřebu především N. Tuanová). J. Lockwood v roce 1998 říká: nová
negramotnost je morální negramotnost. Zde vycházíme z upravené definice B. Hermanové,
která vymezuje morální gramotnost jako elementární schopnost poznat (identifikovat) a
interpretovat morální fakta jako nezbytnou podmínku pro morální jednání…(1997). Jinými
slovy toto vymezení koresponduje do jisté míry s pojmem morální vědomí, jehož rozboru
jsme věnovali již opakovaně značnou pozornost (viz Vacek, 2011 a níže).
Na tomto místě je třeba se zmínit o blízkém pojmu, který se objevuje s vyšší
frekvencí. Jedná se o morální inteligenci (Borba, 2001, Lennick, Kiel, 2005 ad.). A. Hass
hovoří v případě morální inteligence o tzv. třetí inteligenci vedle tradičního pojetí inteligence
jako záležitosti intelektu a inteligence emocionální (Hass, 1998). Z možností více různých a
do značné míry podobných definic pojmu morální inteligence se nám jeví jako výstižné
následující vymezení. Morální inteligence „je schopnost zapracovat univerzální principy
humanity - jako je Zlaté pravidlo - do našich osobních hodnot, cílů a jednání“ (Lennick, Kiel,
2005, s. 7). Jednodušeji řečeno jde o schopnost rozlišit dobré od špatného a chovat se eticky
.
Je skutečností, že při analýze různých definic obou pojmů – morální gramotnost a
morální inteligence – narazíme na řadu podobností a překrývání. Naše preference pojmu
gramotnost vychází z potřeby akcentovat „nově“ a nebo „znovu nově“ elementární indikátory,
které jsou nezbytné pro základní orientaci v kategoriích „dobra a zla“. Ostatně není právě
výrazem morální negramotnosti výsledek našeho zkoumání, ve kterém podvádění
(napovídání) ve škole v našem výzkumu takřka 40% budoucích pedagogů označilo za jednání
čestné a nebo spíše čestné a pouze necelých 7% toto jednání jednoznačně označilo jako
nečestné? (Vacek, 2011)
S uvedeným souvisí i opora o druhý klíčový pojem našeho příspěvku: zvnitřňování
pravidel/norem (viz dále).
N. Tuanová zdůrazňuje, že naši žáci (a dodejme de facto všichni lidé – tedy včetně
dospělých) v současnosti musí čelit celé řadě tzv. morálních situací, které jsou mnohem
náročnější oproti tomu, s čím byly konfrontovány předcházející generace (viz dále).
Zdá se, že vymezit obsah morální gramotnosti je zřejmě komplikovanější než u jiných
„gramotností“. Tuanová to zdůvodňuje tím, že etické chování je podmíněno širším spektrem
schopností a dovedností. A dodává, že rozvoj těchto schopností a dovedností „může být a měl
by být podporován (rozvíjen) výchovou“ (Tuana, 2007, s. 365).
Sama pak prezentuje pojetí morální gramotnosti v podobě tří základních komponent a
rozlišuje: 1) morální sensitivitu, 2) dovednost (schopnost) morálního úsudku a 3) morální
představivost.
Ad 1) Morální sensitivita: a) Schopnost posoudit, zda se vůbec jedná o „morální situaci“ (tedy
o situaci s morálním tématem, etickým problémem); b) schopnost posoudit míru (závažnost,
intenzitu) přítomnosti morálního rozměru dané situace; c) schopnost identifikovat hodnotu
„etičnosti“ v dané situaci.
Ad 2) Schopnost morálního úsudku: a) schopnost porozumět chápat kontexty (rámce) dané
situace; b) schopnost identifikovat a posuzovat fakta, která jsou relevantní a týkají se řešené
situace; c) schopnost identifikovat a posuzovat hodnoty, které jednotlivec a nebo skupina
považují za významné v kontextu této situace.
Zborník vedeckých štúdií
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Ad 3) Morální představivost (imaginace): Morální představivost je „směsicí“ afektivních a
racionálních postupů a je velmi nesnadné ji rozvíjet. Funkční morální představivost
předpokládá rozvinutí celé řady dovedností. Mimo jiné schopnost vcítit se do pocitů druhých
(empatie), představit si sám sebe v situaci druhé osoby, být schopen morální situaci posoudit z
odstupu, z více hledisek, nabídnout podporu, pomoc, orientovat se v neverbálních sděleních,
formovat (si) cit pro spravedlnost atd. (Tuana, 2007)
Proces interiorizace norem
Zmíněný Aaron Hass (1998) připomíná názory starých myslitelů Platona, Aristotela,
Konfucia ad., kteří vyjadřovali přesvědčení, že spravedlnost, sebeovládání, umírněnost jsou
vlastnosti, po kterých toužíme a tedy, že se nemáme chovat morálně proto, že to po nás
vyžadují a nebo, že nám to nařizuji bohové či druzí lidé, ale z vnitřní potřeby, neboť jsme
základní společenské normy a pravidla vzali za své.
Naopak za předpokladu, že společnost většinově (většina obyvatel) neinternalizuje
normy, musí (se) posílit dozor, dohled, detailně propracovat kodifikované normy „na
všechno“ a samozřejmě zvýraznit sankce za jejich porušování. Zkrátka „zvenku“ donutit lidi
normy dodržovat. Takovýto trend nutně vede od demokracie k totalitárním společenským
uskupením.
Pojem interiorizace (internalizace, zvnitřňování) pravidel a norem je pro pochopení
cesty od tzv. vnější (heteronomní) morálky k morálce vnitřní (autonomní) klíčový. O daném
explicitně i implicitně - byť jinými slovy - píší de facto všichni, kteří se morálním vývojem
zabývají. Tedy od Piageta přes Kohlberga, Bulla až po u nás dostupného Heidbrinka atd
.
Základem úspěšnosti této cesty je právě proces zvnitřnění pravidel. K jeho naplnění je
třeba následujících kroků. Tedy jde o:
1) Překonání jednostrannosti (absolutizace jednoho úhlu pohledu) morálního hlediska
oproti uvědomění si různorodosti možných morálních hledisek (decentrace; tedy, jak
to mohou vidět druzí).
2) Překonání pojímání pravidel jako něčeho nezměnitelného, zvnějšku jednou provždy
daného, oproti náhledu, že pravidla se dají po vzájemné dohodě měnit a že smyslem
jejich existence je fungování dané činnosti, systému, vztahů, společnosti apod.
3) Překonání chápání trestu jako nevyhnutelného, nutně vyplývajícího ze špatného
chování (imanentní spravedlnost) oproti přirozené koncepci trestu (trest nikoliv jako
odplata, ale jako náprava minulého pro budoucí).
4) Překonání posuzování viny pouze a nebo hlavně podle následků chování („stupně
škody“) oproti posuzování viny s ohledem na širší okolnosti a především záměr
jednající osoby.
5) Překonání vymezování morálně špatného tím, co je autoritou zakázáno nebo co je
trestáno, oproti chápaní špatného jako porušení smysluplného pravidla, které vzniklo
na základě potřeby daného společenství.
6) Překonání přijímání trestu bez spojitosti ke druhu porušení normy a akceptace
odčiňujícího („oplácejícího“) trestání oproti chápání trestu jako prostředku nápravy
důsledků porušení normy.
7) Překonání souhlasu se svévolnou, nerovnou (nespravedlivou) distribucí odměn a
trestů autoritou oproti vyžadování spravedlivé, rovné distribuce odměn a trestů pro
všechny zainteresované.
8) Překonání chápání povinnosti jako poslušnosti vůči autoritě oproti chápání
povinnosti jako formy vnitřního závazku vůči principu rovnosti a péče o blaho
druhých. (Nově upraveno dle Lickona, 1976, s. 220; srovn. Kotásková, 1987, s. 37;
Kohlberg, 1984, s. 652– 660 a Lajčiaková, 2008, s. 44, 45.)

Zborník vedeckých štúdií

Strana 12

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

Uvedené by se teoreticky mělo odehrát, aby k opravdovému pevnému a stabilnímu zvnitřnění
norem (pravidel) mohlo dojít. A je třeba zdůraznit, že tento proces by měl probíhat od raného
věku kontinuálně a až po dospělost. Nicméně především v dětství a v dospívání se tvoří
základ naší kompetence rozlišovat dobré od zlého. Špatný základ mravnosti má celoživotně
nedobrou prognózu. To je obecně známá věc. Rovněž ovšem neplatí, že by kvalitní morální
výchova a dobrý mravní základ byly imunní k úpadku, degradaci a „zradě“ na sobě samém
v dospělosti (o tom viz dále).
Elementární morální gramotnost
Elementární morální gramotnost má v našem pojetí dvojí podobu. 1) Mravní návyky
(především návyky tzv. slušného a přátelského chování). 2) Jednoduché situace, ve kterých je
porušení nepsaného či kodifikovaného pravidla víceméně jednoznačné (prostá lež, krádež,
vulgarita, agrese, materiální destrukce atd.).
Ad 1) Mravní návyky jsou zautomatizované formy chování, které se utvářejí
především nápodobou a opakováním, až se stanou vnitřní potřebou. Ostatně tato
charakteristika přísluší např. i vytváření hygienických návyků apod. Předpokladem k
zafixování (zautomatizování) základních mravních návyků jsou opakování a příklady chování
pro děti významných druhých.
Existuje základní triáda návyků „slušného chování“: pozdravit, poděkovat a poprosit
(3P). Dříve bylo těžiště osvojení si 3P především záležitostí rodiny. Aktuální zkušenost
učitelek mateřských škol a 1. stupně ZŠ signalizuje, že přibývá dětí, které nejsou touto triádou
vybaveny. Hledat důvody odklonu od vedení dětí k tzv. slušnému chování není snadné.
Jednou z příčin je nepochybně oslabení veřejné kontroly. Mít dobře vychované dítě, což se
samozřejmě trochu povrchně projevovalo právě tím, že umí slušně pozdravit atd., znamenalo
posílit v širším příbuzenstvu a blízkém sousedství prestiž rodiny jako takové. (Ono známé:
„co řeknou lidé“ a nebo „co by řekli lidé“.)
Žijeme ve větší anonymitě měst, větší sousedské izolaci, jsme stále méně na sobě
především materiálně závislí, a tak se stále méně potřebujeme. I proto nám méně záleží, co si
o nás druzí myslí. A pak také vidíme, jak „nestydatí“ jsou ti, kteří by měli být pro ostatní
modely správného chování. Logicky nějaké nepozdravení se jeví jako banalita a pokud nám to
někdo připomene, pak mu sdělujeme, aby se staral o sebe. A děti tyto naše postoje
samozřejmě vnímají…
V daném kontextu jsou velmi zajímavá naše starší, ale i aktuálně potvrzená zjištění, že
v českých mateřských školách se v zásadě dbá na onu základní triádu (3P), ale děti jsou velmi
málo vedeny a také se zcela výjimečně mezi nimi vyskytují prvky prosociálnosti v podobě
nabídky a poskytnutí pomoci druhému a požádání o vrstevnickou pomoc (aktivní dobro).
Ostatně absence tohoto druhu chování pokračuje i ve školním prostředí.
Zde se dostáváme k jednomu z klíčových bodů mravní výchovy. K jakémusi úzkému
hrdlu toho, co se běžně praktikuje a posiluje. Být hodný povětšinou znamená tzv. pasivní
dobro. Základ problému je v ne zcela správné interpretaci tzv. Zlatého pravidla. Jinde jsme
analyzovali (Vacek, 2006) právě rozdíl mezi pro nás tzv. „stříbrným“ pravidlem „Nečiň
ostatním to, co nechceš, aby oni činili tobě!“ (pasivní dobro) a „zlatým“ pravidlem „To, co si
přeješ, aby ostatní dělali tobě, dělej ty jim!“ (aktivní dobro). Lze pouze podotknout, že jen ve
druhém případě můžeme hovořit o aktivních občanských postojích, o aktivním občanství jako
základním stavebním kameni demokratické společnosti.
Ad 2) Jednoduché situace, ve kterých je porušení nepsaného či kodifikovaného
pravidla víceméně jednoznačné (prostá lež, krádež, vulgarita, agrese, materiální destrukce
atd.).
Vraťme se k Piagetovi a jeho úvahám o podmínkách, které jsou pro posun
k autonomní morálce nezbytné: Jedná se o (1) nutný stupeň intelektuálního rozvoje, (2)
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zkušenost s vrstevnickými, sociálně rovnocennými vztahy a (3) nezávislost na omezujícím
nátlaku dospělých autorit (in Lickona, 1976, s. 229). A opět citujme ono známé Piagetovo
„Dobro je produktem kooperace“ (Piaget, 1977, s. 188).
Jak Piagetově tvrzení rozumět? Podstata jeho úvah se vskutku vztahuje k procesu
vývoje vztahu k pravidlům. Piaget považoval za klíčové, aby se děti samy, bez přítomnosti
dospělého pro účel fungování společné činnosti naučily na pravidlech domluvit, pravidla
vyjednat. Jedná se o spontánní a přirozený proces. Tedy, aby nadřadily společné nad
individuální, ale nikoliv jako projev altruismu, ale jako nutnost, neboť některé činnosti jsou
atraktivnější, zajímavější ve spoluhře než když si hraje dítě samo.
Součástí uvedeného je i realizace touhy znásobit svůj zážitek sdílením prožitku
s druhými (skupinový prožitek). A jsme u příležitostí. Je otázkou, zda moderní způsob života
a vícečetné trávení času odděleně – fyzicky vzato – od druhých osob a preference
zprostředkované komunikace přes elektronická média a naopak absence či menší četnost
dospělými neorganizovaného scházení se dětí „před barákem“, „na dvoře“, „na hřišti“ ke
společné hře není tím, co může cestu k chápání pravidel jako přirozené a nezbytné podmínky
realizace jakékoliv společné činnosti přibrzďovat a tím i blokovat vývoj ke kýžené autonomní
morálce.
Na tomto místě je třeba zdůraznit, že je třeba vědomí existence kategorií dobra a zla
odmala zpřítomňovat (pohádky, stabilizované výchovné zásahy, pravidla, výchovná
konzistence, příklady, zisky a ztráty). Pravidelně opakující se děje dávají dětskému životu řád
a tedy i prožitek bezpečí a jistoty. Je zřejmé, že existence pravidel má pro život dítěte tedy
hlubší význam.
Opakující se pravidla umožňují dítěti rozlišit správné od nesprávného, dobré od
špatného v případě tzv. jednoduchých situacích s morálním obsahem. Jako užitečný nástroj
zde nalézáme dvojice mikropříběhů J. Piageta, které přiměřeně věku nabízejí dětem se
postupně bezpečně orientovat v podstatě lhaní, krádeži, chtěného resp. nechtěného způsobení
škody atd. Naše výzkumy prokázaly velký rozptyl ve schopnosti morálního úsudku již u dětí
předškolního a mladšího školního věku (Vacek, 2011).
V dané souvislosti se stále více dostává na pořad dne to, co jsme naznačili v případě
tzv. morální inteligence. Zda existují zvláštní dispozice k morálnímu jednání a zda se dají
vyčlenit či explicitně určit, pojmenovat, definovat. A. Slezáčková v monografii Průvodce
pozitivní psychologií (2012) mezi kriterii pro vymezení tzv. silných stránek charakteru si
klade mimo jiné otázku, zda existují děti „extrémně nadané laskavostí“ a nebo takové, které
„projevují na svůj věk neobvyklou čestnost a odvahu“ (2012, s. 90). Táž autorka následně
podtrhuje, že tyto otázky jsou dosud neprozkoumané a s odvoláním na Petersona a Seligmana
– protagonisté psychologického směru pozitivní psychologie – dále uvádí, že „pokud děti
mimořádně nadané charakterovými schopnostmi existují, jejich nebývalé výkony zřejmě
nejsou spontánní, ale rozvíjejí se ve sledu několika kroků či stadií, které probíhají daleko
rychleji než u jejich vrstevníků“ (2012, s. 90). Danou úvahu uzavírá konstatováním, že děti
s mimořádně rozvinutým charakterem se ještě nemusí stát „příkladnými dospělými“.
Přínos pozitivní psychologie je mimo jiné právě v obrácení pozornosti psychologů
k problematice zkoumání lidského charakteru.
Proces zeslabování a posilování interiorizace norem
Bull upozorňuje na skutečnost, že fáze heteronomní morálky není nikdy zcela překonána.
Všichni dospělí mají do určité míry potřebu „heteronomní odezvy“ z vnějšího prostředí.
Vnější prostředí interiozované normy buď ukotvuje a nebo oslabuje. Co to znamená?
Představme si situaci, že proces zvnitřňování norem je dokončen na ose strach před trestem vnější vina - vnitřní vina - svědomí (Bull, 1973). Zde se ukazuje, že tento proces zvnitřňování
norem je často chápán zjednodušeně jako jednosměrný a nezvratný.
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Zdůrazňujeme, že existují různé stupně interiorizace vázané především na věk a
úroveň poznání (porozumění normě i širším souvislostem). Vzít normu „za svou“ ve dvanácti
nebo ve dvaceti letech je nepochybně zásadní kvalitativní rozdíl. Zapomíná se rovněž na
skutečnost, že ne všechny normy jsou jedincem zvnitřněny (selektivní přístup) a také
„hloubka“ jejich interiorizace může být rozdílná. Jako rozhodující věkové období se jeví
dospívání. Tehdy dochází k výraznému „přehodnocování“ mnohých internalizovaných
standardů (vliv rozvoje poznání, sílení tlaku vrstevnické skupiny, ostřejší hodnocení
sociálních vzorů, reorganizace ideálů a hodnot atd.). Je zřejmé, že zejména v oblasti
hodnotové orientace jde o velmi senzitivní fázi vývoje, ve kterém se vztah k pravidlům tříbí a
nastavuje. Dochází k diferencovanému přístupu k normám a pravidlům. Základní střet je
veden mezi povinnostmi, které jsou požadovány autoritami (rodiče, učitelé) a konformitou
vůči vrstevníkům. (Viz např. „přátelská“ pomoc spolužákům při školním napovídání a
opisování. In Vacek, 2011, kapitola s názvem Školní podvádění jako psychologickopedagogický problém s. 109 – 120.) Zkrátka i zvnitřněné mravní normy musí být tedy
opakovaně na kvalitativně vyšší úrovni v osobnosti vychovávaného „ukotvovány“,
potvrzovány.
Jak ukazuje zkušenost, ani svět dospělých není imunní vůči rozkolísání zvnitřnělých
norem. Mladistvý radikalismus, v němž je ostře odlišováno dobré od špatného je postupně
nahrazován realističtějším přístupem až na úroveň „plíživého“ opuštění původních hodnot a
vnitřní „relativizace“ dobra a zla. Ukazuje se, že citlivým momentem, který může vést k
degeneraci vnitřní kontroly, hlasu svědomí je vstup do politiky a získání často nemalé moci a
vlivu. Obdobný efekt může mít „náhlé“ zbohatnutí apod. Jako za zvláště nebezpečné
vnímáme celospolečenský posun v duchu „všichni švindlují“, „všichni přikrádají…“. Tedy, že
se určitá míra porušování norem stane většinovou a nebo dokonce masovou a tedy statisticky
akceptovatelnou, a tím se vlastně pro daného jedince legitimizuje. A kdo tak nečiní je naivní
fantasta, vysmívaný hlupák a nebo alespoň „nemoderní“ jedinec. Morální prohřešek pak není
vnímán jako ostuda, když to dělají všichni…
V české společnosti se poněkud nešťastně po roce 1989 začalo používat jméno Mirka
Dušína - známého hrdiny knížek pro mládež od Jaroslava Foglara - v pejorativním smyslu.
Označovaly se tímto jménem osoby, které se chtěly chovat čestně, poctivě a nebo po takovém
jednání volaly. (Odhlédněme od toho, zda úmysly daných osob byly čisté.) Těmto jedincům
byla připisována naivita – to v lepším případě – směšnost, hloupost, „nemodernost“. Jindy
byly hledány pro jejich prezentovanou poctivost skryté motivy a sice dozajista zištné a nízké.
Tím jsme ve veřejném prostoru slušnost, čestnost a poctivost zdiskreditovali tak, že se takové
chování a postoje staly spíše objektem zesměšnění namísto úcty. Obdobně se vlastně stalo
nadávkou to, že někdo by se - nedej bože - zaštítil a vážně myslel onen slavný citát, že
„pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí…“ Do současnosti jsou tzv. pravdoláskaři
vnímáni jako něco nepatřičného a exotického, co se do normálního všedního života
„drobného podvádění a přikrádání“ nehodí…
Je tedy zřejmé, že jednání usměrňované na základě „vnitřní kontroly“ není zcela
autonomní na vnějším prostředí. Ostatně už v sedmdesátých letech J. Kotásková
upozorňovala na skutečnost, že externí vodítka (podněty) řídí a ovlivňují interiorizovaný akt
(např. při volbě formy projevu „zvnitřněné potřeby“ navenek). Tedy i jednání vycházející z
vnitřního přesvědčení mohou být a jsou ovlivněna očekáváním toho, jak budou vnímána
vnějším prostředím (Kotásková, 1977). A pokud komunita, která je pro daného jedince
tvořena tzv. „významnými druhými“ většinově posune toleranci k porušování norem, není až
tak obtížné se přizpůsobit.
Často používanou obranou lidí působících v politice je tvrzení, že jsou vlastně
reprezentativním vzorkem celé dospělé populace a tedy, pokud se chovají nemorálně,
odpovídá to situaci v celém základním souboru obyvatel státu a kdyby tam byli jiní, dopadlo
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by to stejně. Opomiňme princip, který by měl být samozřejmě spojen se vstupem do
veřejného života: Čím větší mocí disponuji, tím nesu vyšší odpovědnost za své chování a tím
se právem zvyšují nároky na morálnost mého jednání. To je axiom, neboť moje vzorce
prezentovaného chování jsou monitorovány a zveřejňovány a jsou tudíž společensky
normotvorné. Možná, že na počátku politické kariéry je dotyčná skupina osob opravdu
vzorkem „národa“, ale postupně ve vazbě na privilegia, sblížení se s ostatní obdobně se
chovající komunitou (sdílený osud) se začínají v dané osobnosti oslabovat senzory dobra a
zla, rozmělňují se v každodennosti, hlasu svědomí nepopřeje sluchu, a tak se postupně
morálně posunuje k jakémusi morálního vakuu. Kriterium morálnosti x nemorálnosti přestává
uplatňovat. Útěchou je mu, jak uvedeno výše, že všichni okolo – vesměs „slušní lidé“ – jsou
na tom podobně. Logicky se pak s výskytem nějakého „Mirka Dušína“ ve své blízkosti cítí
ohrožen nejen pozičně, materiálně a existenčně, ale možná hlavně tím, že aktivizoval,
probudil hlas jeho svědomí.
Zde existuje celá řada analogií např. z prostředí učitelského sboru. Co způsobí příchod
nadšené a velmi aktivní nové mladé učitelky mezi zkušené pedagogické rutinéry?
Kvalitativně to samé, co se odehrává ve veřejném prostoru, se děje i ve vrstevnických
skupinách školních tříd. Je otázkou, zda umíme účinně podpořit rozvíjející se osobnosti tak,
aby se vytvořil onen základ charakteru, který odolá zmíněnému rozmělnění v každodennosti.
Smyslem je vytváření vnitřních zábran porušovat normy a nedodržovat pravidla. Opakovaně
jsme publikovali náměty, jak patřičné charakterové vlastnosti s vysokou mírou účinnosti
rozvíjet (Vacek, 2011, 2008).
Vychovatelé (především rodiče a učitelé) mohou proces přechodu k autonomní
morálce uspíšit a přispět k její vyšší kvalitě a nebo naopak vývoj k morální autonomii
přibrzdit, nebo dokonce zcela zablokovat. Kotásková (1989, s. 17) uvádí následující
podmínky výchovy, které byly přítomny u skupiny dětí charakterizovaných jako morálně
zralé:
a) Bohaté rodinné prostředí, které posilovalo ztotožnění dítěte s rodiči jako sociálními
modely. Jednalo se o rodiče zaujímající demokratické výchovné postoje, bez
vzájemných konfliktů, s matkou vyrovnanou se svojí rolí, s otcem účastnícím se na
výchově a s kamarádským vztahem k dítěti. Role matky pro harmonizaci zejména
emocionálního vývoje dítěte je vskutku klíčová.
b) U těchto dětí byly používány takové výchovné techniky, které navozovaly mobilizaci
vnitřních sil k vyhovění vnějším požadavkům (např. odvolávání se na potřebu lásky u
dítěte, na jeho sebeocenění atd.) a na rozvíjení empatie.
c) Rodiče a další vychovatelé zdůvodňovali řešení morálních konfliktů v různých
životních situacích poukazem na humánní potřeby a zásady, ne na pouhé vyhovění
rozkazu a přání autority. Aktivizovali zájem dítěte o hledání příčin a předjímání
důsledků sporného meziosobního chování. Poskytovali možnosti nápravy přestupku.
d) Byly jim (dětem) poskytnuty příležitosti a zkušenosti s různorodými interakcemi s
druhými dětmi v různých situacích při zaujímání různých rolí v těchto situacích. Děti
měly možnost získat zkušenosti s příslušností k různým sociálním skupinám majícím
odlišná pravidla chování (včetně zkušeností s konflikty skupin s různými cíli). K
zvnitřnění norem s porozuměním může dojít za předpokladu, že jedinec bude nejen
„spotřebitelem“ (konzumentem) pravidel, ale také jejich spolutvůrcem.
Shrňme si nyní, za jakých okolností se chování rozchází s mravními pravidly při v podstatě
rozvinutém mravním vědomí a přesvědčení. Při hledání příčin tohoto rozporu je možno
vyčlenit vnitřní a vnější faktory. Mezi vnitřní příčiny řadíme:
• věkové zvláštnosti,
• nedostatečně rozvinuté volní a charakterové vlastnosti,
• momentální fyzický a psychický stav (nemoc, zranění, únava apod.),
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•

individuální zvláštnosti osobnosti - zde mnohé neznáme. Kotásková např. uvádí, že
osobnost projevující aktivní a účinnou pomoc v mezních situacích (tzv. milosrdný
samaritán), vykazuje mimo jiné dobrodružný duch a nekonvenčnost (Kotásková, 1985,
s. 247). Na druhé straně tento typ jednorázového impulsivního hrdinství - jakkoliv
chvályhodného - je často přeceňován na úkor každodenního dobra projevovaného
„nenápadnou“ péči o potřebné. I proto, že druhý případ je mediálně neatraktivní.
• Pocit nekompetence (či malé kompetence) účinně jednat. Jednat v duchu mravních
zásad lze, když je jedinec zná, schvaluje, chce a také dovede dodržovat. Znamená to,
že mnohdy si osoba netroufne chovat se v intencích svého přesvědčení, protože si není
jistá, zda obstojí. Ve vyhraněné podobě se např. může jít o neposkytnutí první pomoci.
A také se může paradoxně obávat posměchu a odsouzení „nemravného“ okolí.
Vnější příčiny napomáhající rozporu mezi mravním přesvědčením a chováním:
• nátlak mezní životní situace (ohrožující postavení, existenci či dokonce život jedince),
• tlak sociální skupiny (zejména pozitivně referenční). Tento aspekt má zásadní význam
u vrstevnických skupin v dospívání a pak v případě výše zmíněných členství, kdy se
postupně identifikuji s těmi, s nimiž jsme „spřízněni volbou“.
• Nátlak/vliv sociálních vzorů (souvislost s předchozí položkou, avšak není podmínkou)
je zvláště silný v případě identifikace.
• Dezorientace způsobená neobvyklostí a složitostí situace atd. (Vacek, 2011).
Zdá se, že právě složitost současného života a obtížnost zorientovat v tom co je správné a co
nikoliv může vést k oslabení našich senzorů k odlišení dobra zla. Příkladem rozmělňování
„hranice mravnosti“ je čerpání peněz z evropských fondů, stahování si programů z internetu a
plagiátorství.
Tzv. evropské peníze jsou využívány s různou mírou korektnosti, ale v zásadě velmi
záleží na tom, jak je zvládnuto vykazování jejich čerpání. Zejména v oblasti, kdy produktem
jsou duchovní statky je reálná kontrola nesnadná, rozpor mezi výkonem a odměnou může být
značný, nicméně pocit viny, že je někdo konkrétní poškozen absentuje. Ostatně ošidit
instituci, „erár“ atd. je jakoby snazší oproti „ošizení“ konkrétní osoby. Jde o zřejmou projekci.
Je to vlastně plýtvání prostředky z jakéhosi anonymního měšce… A pak děje se tak v celé
Evropě(?), dělají to všichni a to naše skutky opět legitimizuje. Těžko se pak rozlišuje reálná
morální negramotnost od předstírané (vím, znám pravidlo, normu a dělám, že nevím,
neznám).
Potíž v odlišení mravného od nemravného v nepřehledných systémech, kde jsou
pravidla složitá, nejednoznačná (včetně různých možných „právních výkladů“) je tím
prostorem, kde se latentně nevědomě a zhusta i vědomě „zapomíná“ na zvnitřnělá morální
kritéria. Má to souvislost s nejasnými vlastnickými strukturami, nejasnými kompetencemi
apod. V našem akademickém světě je to plagiátorství, které se nesnadno dokazuje.
Obdobně je to se stahováním programů z internetu. Tedy povětšinou se jedná o
nelegální nakládání s cizím duchovním vlastnictvím. Znovu nejasná a nepřehledná pravidla,
proklamování práva na svobodný přístup k informacím, neohlídatelnost a snadná dostupnost
stažení toho, co potřebujeme. Opět se vše legitimizuje tím, že se tak chová většina z nás
„slušných normálních“ lidí…
U plagiátorství je při odhalení, což není snadné, podvod zřejmý. Další, sice ne etické
riziko, vidíme v tom, že snadná dostupnost informací, podkladů, textů, materiálů povede ve
větší míře ke kognitivní pohodlnosti a povrchnosti. „Zisky“ se totiž obvykle bez
vynaloženého úsilí poněkud znehodnocují.
I takováto témata bychom měli se svými svěřenci otevírat a nebát se ve větší míře
reflektovat problémy, které je a nás obklopují. Naše zkušenost s reakcemi žáků na předložená
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morální dilemata modelového i reálného aktuálního charakteru je víc než dobrá (Vacek,
2011).
Výchova morální osobnosti
Navzdory dosavadnímu kritickému tónu, negativním signálům o úpadku mravů dětí
reflektovaného ze strany pedagogů a jakoby celospolečenskému snížení morální gramotnosti
jsme stále z hlediska možností rozvíjet mravní stránku žáků zejména ve školním prostředí
optimisty. Vedou nás k tomu následující důvody:
• Díky rozvoji poznatků psychologie morálky jsme schopni porozumět, analyzovat
(měřit, posoudit) a ovlivnit morální vývoj daleko účinněji oproti minulosti.
• Máme k dispozici z tuzemska i ze zahraničí řadu vyzkoušených modelů výchovy
charakteru, výchovy k hodnotám, mravní a etické výchovy atd. (Model Berkowitzův a
Lickonův in Vacek, 2011.) Na Slovensku a v Česku je možné se opřít o bohaté
zkušenosti výchovy k prosociálnosti.
• Jak v České republice a jsme přesvědčeni, že i ve Slovenské republice, přibývá
pedagogů, kteří si uvědomují význam, odpovědnost a možnosti, které škola má při
utváření mravnosti mladé generace. Rovněž přibývá i pedagogů, kteří jsou vybaveni
dovednostmi tuto mravnost pozitivně rozvíjet. V návaznosti na uvedené je k dispozici
celá řada učebních pomůcek, materiálů, projektů i zkušeností, které je možné
využívat.
• Ve stále větší míře se prosazuje přesvědčení, že nejlepší prevencí výskytu sociálně
patologických jevů je místo dominance restrikce a dozoru budování vnitřních zábran
v osobnosti právě rozvojem „vnitřní morálky“ přes onen rozebíraný proces
zvnitřňování pravidel, norem a utváření aktivního svědomí.
• Výraznou podporu pedagogům přináší psychologové, kteří v rámci více jak jednu
dekádu intenzivně rozvíjené pozitivní psychologie nabízejí celou řadu využitelných
podnětů, které mohou napomoci k morálnímu rozvoji žáků. Zkoumání charakteru se
stává pro tento psychologický směr ústředním tématem. Hledají odpověď na otázku,
co je vlastně „dobrým charakterem člověka“. Prozkoumali řadu děl nejvýznamnějších
myslitelů historie, textů knih tvořících základ kulturního dědictví lidstva, ale i soudobé
poznání a identifikovali šest základních lidských ctností, které jsou považovány za
základní vlastnosti člověka, jež společně vytvářejí „dobrý charakter“. K identifikaci
tzv. silných stránek charakteru použili celou řadu kriterií. Např. identifikovaná
vlastnost se musí projevovat dlouhodobě a za různých okolností. Měla by vykazovat
určitou autonomii, neměla by být vynucována (závislá) vnějšími okolnostmi (spíše
vnitřní dispozice). Projevené silné stránky u konkrétního člověka neponíží a ani
nepokoří ostatní osoby v jeho blízkosti. Daná silná stránka se musí jasně projevovat v
myšlení, prožívání i v jednání, a to pozorovatelným způsobem. Silná stránka
charakteru. je často ztělesněna v obecně přijímaném ideálu, žádoucím vzoru jednání
atd. Výsledkem popsaného přístupu je VIA (values in action) – klasifikace silných
stránek charakteru a ctností: I. Moudrost a poznání (wisdom and knowledge) –
kognitivní silné stránky, které provázejí získávání a využívání vědomostí. II. Odvaha
(courage) – emocionální silné stránky zahrnující uplatnění vlastní vůle k dosažení cíle
navzdory vnějšímu či vnitřnímu odporu. III. Lidskost (humanity) – interpersonální
silné stránky, které zahrnují navazování a udržování vztahů. IV. Spravedlnost (justice)
– občanské silné stránky, které jsou základem zdravého fungování komunity. V.
Umírněnost (uměřenost, temperance) – silné stránky, které chrání před neumírněností
a nestřídmostí. VI. Transcendence (transcendence) – silné stránky, které člověka
propojují s univerzem a vnášejí do jeho života smysl (více in Slováčková, 2012).
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Závěr
Role školy a pedagogů je v daném kontextu zřejmá: zabránit rozšiřování morální
negramotnosti a naopak posilovat morální gramotnost tím, že budou trvale, účinně a
didakticky přitažlivě (atraktivně) zpřítomňovat etická (morální) témata.
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Morálna inteligencia v kontexte ostatných inteligencií
Lada Kaliská
Abstrakt. Už viac ako jedno storočie prebieha medzi odborníkmi z viacerých vedných oblastí
diskusia o podstate konštruktu inteligencie. V súčasnej dobe sa situácia ešte viacej komplikuje
vzhľadom na to, že sa etablujú nové druhy inteligencie (emocionálna, sociálna, existenciálna,
praktická, úspešná, či enviromentálna) a medzi nimi svoje miesto teoretické ako i empirické
sa snaží kodifikovať i morálna inteligencia. Príspevok ponúka prehľad vývinu konštruktu
inteligencie a snaží sa vyšpecifikovať východiská ako i miesto nového konštruktu morálnej
inteligencie medzi nimi. Ponúka niekoľko definícii tohto konceptu a snaží sa nájsť ich
spoločné prieniky.
Analyzovanie samotného konštruktu inteligencie patrilo a stále patrí medzi najviac
elaborované témy v humanitne a spoločenskovedne orientovaných vedách. Rôzne
psychologické, filozofické, pedagogické či sociologické smery sa pokúšajú identifikovať
podstatu a určiť presnú definíciu konštruktu inteligencia. O jeho podstate diskutovali už
starovekí filozofi a grécki racionalisti. Platón rozlišoval tri zložky myslenia, ktoré vymedzil
ako inteligenciu, emócie a vôľu. Cicero uvažoval o inteligencii ako o kognitívnej schopnosti
diskriminovať. Aristoteles naopak postavil intelektové schopnosti s emóciami do protikladu
s vôľou (Ruisel, 1999). Hovorilo sa o inteligencii ako o aktívnej či magickej sile človeka.
Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že inteligencia je schopnosť učiť sa zo
skúsenosti, pamätať si, identifikovať pojmy a ich vzťahy, prenikať myslením k podstate
problému, používať metakognitívne procesy, ktoré skvalitňujú učenie (Ruisel 1999) ako aj
prispôsobovať sa svojmu prostrediu, ktoré si v rôznych sociálnych a kultúrnych súvislostiach
vyžaduje rôzne druhy prispôsobenia (Sternberg, 2002). Nejednoznačnosť vysvetľovania
inteligencie na základe všeobecného g-faktora ovplyvnila formovanie mnohofaktorových
koncepcií samotného konštruktu. Významným bol už rok 1914, kedy L.R. Thorndike
upozornil na koexistenciu teoreticko-abstraktnej inteligencie ako schopnosti „zaobchádzať“
so slovami, symbolmi, čo je potrebné u matematikov, fyzikov, vedcov; prakticko-konkrétnej
inteligencie ako schopnosti „zaobchádzať“ s predmetmi, s technickými zariadeniami,
nástrojmi, strojmi, pričom zdôrazňoval, že sa prejavuje predovšetkým v práci technikov a
konštruktérov a sociálnej inteligencie ako schopnosti „zaobchádzať“ s ľuďmi a formovať si
optimálne medziľudské vzťahy, ktoré sú dôležité v personálnych a spoločenských situáciách.
Už v jeho koncepcii sa začali formovať predpoklady nových modelov na štúdium
inteligencie, kde sa dôraz kladie nie len na kognitívne predpoklady jednotlivca. Jednotlivé
prístupy k analýze inteligencie sú diferencované na prístupy: biologicko-fyziologické
(inteligenciu analyzujú podľa jej biologicko-fyziologických základov A. Kaufman, R. Sperry,
J. Levy, S. L. Horn, R. Haier), psychometrické, vývinové (inteligenciu analyzujú v priebehu
vývinu človeka J. Piaget, L. S. Vygotský, J. Bruner, P. Baltes), kognitívne (inteligencia má
úzky vzťah s psychickými zobrazeniami informácií a procesov, ktoré môžu v rámci týchto
zobrazení prebiehať: W. Chesea, H. Simon, A. DeGroot), explicitné (teórie sú založené na
údajoch získaných z konvenčných testov) a implicitné (teórie sú založené na presvedčeniach
ľudí o podstate inteligencie a prejavoch správania) a systémové, ktoré komplexne študujú
inteligenciu: H. Gardner, R. J. Sternberg (Ruisel, 1998, 2008). Mnohofaktorové teórie
konštruktu inteligencie sú kreované nielen na základe poznávacích schopností, ale zdôrazňujú
sa v nich i hodnoty, emócie, vôľa, múdrosť či morálka (Clarken, 2010).
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Teórie zaoberajúce sa abstraktnou, všeobecnou inteligenciou reprezentovanou
všeobecným, resp. klasickým Spearmanovým g-faktorom, ktorý predpokladá biologicky
podmienené interindividuálne rozdiely korelujúce s výkonom v mentálnych úlohách, začínajú
byť na konci 20. storočia dopĺňané prístupmi, ktoré zdôrazňujú spôsob využívania
inteligencie v širšom sociálnom kontexte. Každý z nás môže byť inteligentný v rôznych
kontextoch, či v rôznych situáciách a tak predpoklad, že existuje množstvo rozličných
inteligencií vyústil do formovania systémovej teórie mnohorakých inteligencií H. Gardnera
v roku 1983 (Theory of Multiple Intelligences). Vysvetľoval, že klasický model intelektu
vystihuje asi len 20% celkových schopností, ktoré spoluvytvárajú tzv. inteligentné správanie,
a tak chápal inteligenciu skôr ako súbor niekoľkých schopností riešiť vzniknuté problémy,
ktoré sa považujú za hodnotné v jednej alebo viacerých kultúrach. Podľa H. Gardnera (1983,
1999) sa evolučne vyvinuli samostatne, nezávisle na sebe systémy rôznych druhov
schopností, ktoré nazýva inteligenciami, ktoré sú založené na kognitívnej perspektíve, t.j. na
spôsobe ako vnímame okolitý svet a ako si ho uvedomujeme. Model inteligencií potom
charakterizoval ako súbor zručností, ktoré človeku umožňujú riešiť situácie vyplývajúce zo
života. Podal dôkaz o existencii minimálne siedmich druhov inteligencie, ktoré môžeme nájsť
vo všetkých kultúrach: lingvistická, logicko-matematická, priestorová, hudobná, telesnekinestetická, interpersonálna a intrapersonálna. Neskôr pridal ôsmu, prirodzenú, a uvažoval
aj nad existenciou ďalších inteligencií, ako sú sociálna, emocionálna, existenciálna,
spirituálna či morálna.
Neskôr H. Gardner vo svojej teórii spojil sociálnu a emocionálnu inteligenciu
s interpersonálnou a intrapersonálnou inteligenciou, pričom samostatné opodstatnenie týchto
inteligencií podľa neho už zašlo za hranice jeho pôvodnej teórie. Interpersonálna inteligencia
je schopnosť rozpoznať zámery, emócie a motiváciu iných, intrapersonálna inteligencia je
podľa H. Gardnera (1999) schopnosť rozumieť sebe samému a používať tieto informácie pri
usmerňovaní svojho života. Značnú časť svojej pozornosti venoval i konceptom spirituálnej
a existenciálnej inteligencie, pričom len existenciálnu označil ako možnú deviatu inteligenciu,
pretože podľa neho spĺňa jedno zo základných kritérií a to je neurologický dôkaz o svojej
existencii. Existenciálnu inteligenciu opisuje ako schopnosť jednotlivca uchopiť a uvažovať
nad základnými otázkami existencie, kto vlastne som a prečo som tu, pričom jednotlivci
disponujúci touto inteligenciou ako napr. Dalai Lama, sa javia ako ľudia zvedaví, kozmicky
a metafyzicky múdri.
V kapitole „Existuje morálna inteligencia?“ (Gardner, 1999) analyzoval tento druh
inteligencie, pričom ju však nepovažoval za opodstatnený druh inteligencie vo
svojom pôvodnom zozname. Bol presvedčený, že inteligencia je morálne a hodnotovo
neutrálna. Morálku považoval za dôležitejšiu ako múdrosť, avšak nepovažoval ju za možnú
inteligenciu. Predpokladal, že samotný jednotlivec sa môže rozhodnúť, či svoju inteligenciu
použije morálnym, alebo nemorálnym spôsobom (Gardner, 2007, Clarken, 2010).
Uvedomoval si však, že inteligencia v sebe reprezentuje i morálne inteligentné správanie sa,
čo indikuje niekoľko neobjasnených premisií o kultúrnej špecifickosti, komplexnosti
a rozmanitosti v chápaní dobra a zla (Gardner, 2007). Aj keď sociálne, emocionálne,
spirituálne a morálne domény môžeme posudzovať s istou mierou konzistencie
prostredníctvom dotazníkov a aj keď je tu evidentný genetický vplyv preukázaný na
jednovaječných dvojčatách, ktoré disponujú podobnými vlastnosťami, avšak sám autor
koncepcie mnohorakých inteligencií na základe svojich argumentov, nepovažoval tieto
inteligencie za samostatné a nezávislé konštrukty inteligencie. Okrem toho, keby sme chceli
spojiť morálku s inteligenciu, museli by sme nájsť jednotnú odpoveď na otázky, čo je dobré,
zlé a prečo. Taktiež by sme museli zdôvodniť, ak by sme zistili, že ľudia, ktorí v teste
morálneho usudzovania, morálnej kompetencie, či iných testoch zameraných na zisťovanie
morálneho vývinu dosiahli vysoké skóre, by sa nesprávali morálne v reálnom živote (Gardner,
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2007). Neskôr zdôrazňoval, že inteligencia by sa nemala týkať takých významných oblastí
ako sú "osobnosť, motivácia, vôľa, pozornosť, charakter, tvorivosť a ďalšie ľudské
predpoklady“ (Gardner, 2007, s. 121).
Napriek týmto názor H. Gardnera, sa predovšetkým na konci 20. a začiatkom 21.
storočia začína teoreticky koncipovať ako i empiricky verifikovať konštrukt morálnej
inteligencie či už v oblasti psychológie, filozofie, pedagogiky, či ekonomiky (Borba, 2001,
Lennick and Kiel, 2005). Mnohí títo autori s koncepciou naďalej pracujú a nachádzajú v nej
užitočnosť. Opierajú sa o tvrdenia tých výskumníkov, ktorí tvrdia, že nie je možné nájsť
univerzálnu teóriu inteligencie, napríklad W. Calvin tvrdí, že nie je možné sformulovať
naozaj univerzálnu definíciu pojmu inteligencia, pretože ide o koncept, ktorý nemá
jednoznačne operacionalizovanú svoju podstatu (Lupták, 2006). Kladú avšak dôraz na
predpoklad, že každý z nás disponuje istou mierou každej z uvedenej koncepcie mnohorakých
inteligencií.
Tieto myšlienky nadväzujú i na knihu „Doing the Right Things“ (Ako konať správne),
ktorú v roku 1998 napísal A. Hass, kde v kontexte analýzy morálneho správania sa upozornil
na existenciu morálnej inteligencie ako schopnosti nielen morálne uvažovať, ale aj morálne
konať. Zdôraznil, že popri inteligencii zameranej na rozumové schopnosti alebo zvláštne
emocionálne schopnosti je potrebné uvažovať aj nad ďalším druhom inteligencie, ktorý by
mal dopad na osobný a spoločenský prospech. V jeho chápaní morálna inteligencia zahŕňa
schopnosť morálne sa správať a morálne uvažovať. Hoci má každý svoju predstavu o morálne
vyspelom jednotlivcovi, vo viacerých kultúrach sa kodifikujú morálne normy správania sa,
ako sú spravodlivosť, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť voči ostatným, dôstojnosť
a sebaovládanie. Tendencia morálne konať môže vychádzať z potreby sebaúcty a zároveň to
môže byť prejavom náklonnosti k ostatným. Koncept morálnej inteligencie A. Hass postuluje
ako nutnosť používať morálnu zložku osobnosti inteligentným spôsobom. Pre morálne
konanie je podľa neho potrebná analýza, porozumenie a emocionálna empatia (Hass, 1998).
V súčasnosti je jedným z hlavných východísk elaborovania konštruktu morálnej
inteligencie presvedčenie, že základným predpokladom individuálneho a spoločenského
blahobytu a pokroku je práve formovanie a rozvíjanie inteligencie, ktorá bude nachádzať
svoje uplatnenie práve pri uplatňovaní etických princípov. Niektorí odborníci (Boss, 1994)
vnímajú dôležitosť morálnej inteligencie ako zásadnej a dôležitej súčasti ľudskej povahy.
Akcentujú práve tú skutočnosť, že miera jej významu a dôležitosti dokonca v súčasnej
spoločnosti rastie.
A práve D. Lennick a F. Kiel (2008) založili koncept morálnej inteligencie na
psychickej schopnosti aplikovať morálne princípy do nášho konania. Vo svojej knihe „Moral
Intelligence: Enhancing Business Performance & Leadership Success“ (Morálna inteligencia:
Zvýšenie výkonu v biznise a úspechu vo vedení, 2008) definovali morálnu inteligenciu ako
"psychickú schopnosť determinovať ako by sa mali univerzálne ľudské princípy
implementovať do našich osobných hodnôt, cieľov, ale i do samotného konania" (2008, s. 7).
Zdôrazňujú túto schopnosť ako nevyhnutnú pre úspešné vedenie pracovníkov ako i pre
samotné prosperovanie firmy. Autori tvrdia, že každý jednotlivec má vrodený morálny
kompas, ktorý predstavuje vnútornú schopnosť odlíšiť správne od nesprávneho. Autori sa vo
svojej teórií odvolávajú aj na prácu antropológov, ktorí zistili, že existujú morálne znaky
spoločné všetkým kultúram ako aj hlavným náboženstvám. Patria medzi ne uvedomenie si
zodpovednosti a povinnosti a empatia, rovnako ako aj tzv. „zlaté pravidlo morálky – správaj
sa k iným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe“, ktoré sa javí ako najuniverzálnejšie.
Kritici tejto teórie sa však zamýšľajú nad otázkou, či je toto pravidlo postačujúce pri
morálnom rozhodovaní, alebo by malo byť doplnené aj inými profesionálnymi etickými
kódexmi.
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Vo svojej teórii sa zamerali na štyri primárne charakteristiky, ktoré sú esenciálne pre
trvalý personálny a firemný úspech. Uvedený model morálnej inteligencie sa skladá zo
štyroch kompetencií súvisiacich s integritou, ktorá uľahčuje konanie podľa univerzálnych
princípov, z troch kompetencií súvisiacich s uvedomením si zodpovednosti za vlastné konanie
a za dôsledky tohto konania, z dvoch kompetencií, ktoré zdôrazňujú schopnosť odpúšťať a
tolerovať vlastné i chyby druhých a z jednej, ktorá vedie k súcitu voči ostatným.
Štyri kompetencie integrity sú:
1) jednotlivec koná v súlade s princípmi, hodnotami a vlastným presvedčením;
2) jednotlivec hovorí pravdu;
3) jednotlivec je schopný zasadiť sa za to, čo je správne;
a 4) je schopný dodržať svoj sľub.
Tri kompetencie, ktoré sa týkajú zodpovednosti sú:
1) jednotlivec je schopný uvedomiť si a prijať vlastnú zodpovednosť;
2) jednotlivec je schopný pripustiť si svoje chyby a zlyhania;
a 3) je schopný prebrať zodpovednosť, keď pomáha ostatným.
Kompetencia odpustenia reprezentuje schopnosť:
1) uvedomiť si vlastné chyby a schopnosť odpustiť si ich
a 2) odpustiť chyby a omyly ostatným.
Súcit je definovaný ako schopnosť aktívne sa starať o druhých.
Podľa autorov spojením týchto štyroch prvkov s uplatňovaním „zlatého pravidla“ sa
formuje vnútorný morálny kompas jednotlivca. Uvádzajú, že sa všetci rodíme s týmto
kompasom, a preto sa potrebujeme už len naučiť ako ho správne používať. Okrem morálnej
inteligencie predstavujú aj pojem morálnej kompetencie, ktorá má pomáhať uplatňovať
morálnu inteligenciu v situáciách morálnej dilemy. Morálna dilema je teda ťažká
rozhodovacia situácia, ktorá pred nás stavia dve rovnako silné morálne pozitívne hodnoty
avšak vo vylučovacom vzťahu; v podstate situácia morálnej dilemy je založená na
vylučujúcej disjunkcii, ktorá vzniká spravidla v strete dvoch odlišných etických kódexoch,
ktoré subjekt rozhodovania v minulosti prijal a interiorizoval (viac Kaliský, 2011, s. 108-109).
Tvrdia, že morálna kompetencia sa rozvíja akceptovaním univerzálnych princípov, určením
osobných hodnôt a presvedčením a uisťovaním sa, že sú v súlade s týmito univerzálnymi
princípmi, pričom najvýznamnejším faktorom je spôsob a schopnosť riešiť tieto morálne
dilemy (Lennick, Kiel, 2008, Veach, 2006). Formovaním, usmerňovaním ako aj rozvíjaním
morálnej kompetencie sa vytvára predpoklad rozvíjania morálnej inteligencie, ktorá sa
manifestuje práve v schopnosti adekvátne riešiť dilemy vychádzajúce priamo z reálnych
situácií.
Koncept morálnej inteligencie sa začal etablovať i v pedagogicko-školskoporadenskom prostredí, kde Dr. M. Borba ako výchovná poradkyňa pôsobiaca v škole je
presvedčená, že situácia v našich školách je viac ako vážna a je potrebné, aby sme začali
venovať morálke a morálnemu správaniu sa zvýšenú pozornosť. Koncipuje vlastnú teóriu
morálnej inteligencie v knihe „Building Moral Intelligence“ (Budovanie morálnej
inteligencie, 2001), ktorej primárnym cieľom je upozorniť na nutnosť zaujímať sa o morálne
správanie sa, kde zdôrazňuje potrebu kultivovať a zvyšovať jej úroveň práve v prostredí
školy. Tvrdí, že morálna inteligencia pozostáva z osobných, spoločenských, kognitívnych,
emocionálnych a morálnych zručností, ktoré tvoria silný charakter jednotlivca a sprevádzajú
jeho morálne správanie. Následne definuje morálnu inteligenciu ako schopnosť odlíšiť
správne od nesprávneho, mať silné etické presvedčenia a konať, či riadiť sa podľa nich, čo
predpokladá správať sa správne a čestne (2001). Vyzýva rodičov, ale predovšetkým však
učiteľov, aby vychovávali morálne inteligentné dieťa.
Jej teória je tvorená siedmymi cnosťami, medzi ktoré radí empatiu, svedomie,
sebakontrolu, rešpekt, prívetivosť, toleranciu a čestnosť, ktoré si deti musia osvojiť a ktoré si
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musia cielene rozvíjať, čím si formujú predpoklady morálne inteligentných jednotlivcov.
Autorka prezentuje vo svojej knihe i postup facilitovania tej-ktorej cnosti pozostávajúci
z vypracovaných postupných krokov. Pod pojmom empatia definuje schopnosť rozpoznať
a vnímať pocity druhých, pričom možnosť jej rozvíjania vidí v postupnom rozširovaní si
slovnej zásoby spojenej s emóciami, zvyšovaním si citlivosti na pocity druhých a nakoniec
uvedomovaním si odlišností z pohľadu druhej osoby. Svedomie predstavuje schopnosť
poznať správny a morálny spôsob konania a konať v súlade s týmto poznaním. Sebakontrolu
definuje ako reguláciu myšlienok a svojho konania s cieľom sa správať tak, ako jednotlivec
vie, že je správne. Pod pojmom rešpekt rozumie úctu, zdvorilosť a ohľaduplnosť k druhým.
Prívetivosť je manifestáciou záujmu o dobro a pocity iných. Tolerancia predstavuje
rešpektovanie dôstojnosti každého človeka, a to aj tých, s názormi a správaním, s ktorých
jednotlivec nesúhlasí. Čestnosť alebo férovosť predstavuje ako schopnosť byť objektívnym
a podľa toho sa aj správať. Pre rozvoj tejto schopnosti navrhuje zaobchádzať s deťmi férovo,
pomôcť im naučiť sa férovo správať a učiť ich ako čeliť situáciám, kedy sa stretnú s
neférovosťou a nespravodlivosťou (Borba, 2003). Jej teória neanalyzuje hlbšiu podstatu
pojmu morálnej inteligencie, no napriek tomu nemožno neupozorniť na jej prínos v snahe
zamerať sa na možné spôsoby rozvoja mravnosti našich žiakov. K týmto myšlienkam sa
pripája i R. Coles, ktorý vo svojej knihe „The Moral Intelligence of Children“ (Morálna
inteligencia detí, 1997) sa zameriava na morálny a emocionálny vývin detí a na podporu
a rozvoj morálneho vzdelávania v prostredí školy. V celej knihe čerpá zo svojich skúseností
ako psychiater, klinický a poradenský psychológ a pedagóg a pokúša sa odpovedať na otázku,
ako je možné zvýšiť predpoklad dieťaťa byť dobrým človekom, ktorého morálny charakter a
silné stránky osobnosti ho budú riadiť a usmerňovať v živote.
Ozývajú sa aj nesúhlasné poznámky na adresu týchto teórií. Je im vyčítaná
nedostatočná argumentácia v operacionalizovaní samotného pojmu, ako aj v nepresnom
uvádzaní údajov o náraste násilia na školách i so zdôrazňovaním neopodstatnenosti pojmu
morálnej inteligencie, čo je len premenovanie toho, čomu sa dlhodobo hovorilo dobrý
charakter (Barlow, 2002).
Iný pohľad na morálnu inteligenciu neprináša psychológ, ale filozof Vincent di
Norcia, ktorý sa inšpiroval Darwinovým svetoznámym dielom „The Descent of Man“ (1981),
kde, zdôrazňuje Darwinové myšlienky o zmysle pre morálku, ktorý sa vyvinul kombináciou
sociálnych inštinktov a výborne vyvinutých rozumových schopností. Vzájomným prepojením
týchto dvoch predpokladov by mohol vzniknúť novodobo verifikovaný koncept morálnej
inteligencie. Ch. Darwin tvrdil, že cit pre morálku sa vyvinul u tých druhov, pre ktoré je
výhodné žiť v spoločenstvách. Nejde však o inštinkt, pretože morálka vyžaduje plne rozvinuté
rozumové schopnosti. A je to práve existencia morálky, ktorá umožňuje práve spoločnosti jej
fungovanie prostredníctvom minimalizovania konfliktov a násilia. Umožňuje udržiavať
spoločnosť funkčnú vďaka vzájomnému altruizmu. Tu si musíme uvedomiť rozdiel medzi
nezištným altruizmom a vzájomným, opätovaným altruizmom, ktorý umožňuje dlhodobé
spolunažívanie. Ak by jednotlivci nemali prospech zo svojho morálneho konania, takéto
konanie by veľmi rýchlo vymizlo. A práve preto je morálna inteligencia schopnosť, ktorá je
potrebná pre spravodlivé a vzájomne altruistické správanie, akési „spravodlivo rozdelené
výhody“, kedy výhody nemusia byť okamžité či špecifické. Je to schopnosť, ktorá nám
umožňuje riešiť morálne situácie. Vyžaduje rozmanité rozumové schopnosti, ako je pamäť,
predvídanie, vyhodnotenie, sebariadenie, rešpektovanie noriem, a tiež matematické
a jazykové schopnosti. A keďže za jednu z hlavných charakteristík konštruktu inteligencie
považujeme práve schopnosť prenikať myslením k podstate problému a pohotovo a rýchlo ho
riešiť a vyriešiť, v prípade morálnej inteligencie by išlo práve o riešenie morálneho problému.
Morálne rozhodovanie nespadá však pod všeobecnú inteligenciu, zdá sa, že ide o samostatný
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proces, blízko spojený so sociálnou a emocionálnou inteligenciou (di Norcia, 2009), kde
hľadanie ich vzájomných súvislostí je podnetom pre ďalšiu empirickú verifikáciu.
Uvedené koncepty morálnej inteligencie boli predstavené teoretikmi, výskumníkmi, či
pedagógmi z rôznych vedných oblastí a sú adresované rôznym cieľovým skupinám, čo do
značnej miery determinuje i smerovanie každej z týchto teórií. Prvá skúma morálnu
inteligenciu v oblasti manažérstva a vedenia úspešných podnikateľských firiem, druhá
vychádzala práve z oblasti školského prostredia, kde je preukázaná nutnosť formovať základy
mravnosti už od detstva, čím sa formujú predpoklady morálnej inteligencie od týchto ranných
vývinových štádií. Tretia skupina teoretických analýz morálnej inteligencie vychádza
z filozofických východísk v spojitosti s naturalistickými i evolučnými teóriami formovania
ľudskej morálky. Napriek tomu nájdeme v týchto, ako aj v prvých uvedených
mnohofaktorových teóriách, spoločné prvky. Morálnu inteligenciu môžeme v širokom
kontexte charakterizovať ako schopnosť rozlišovať medzi dobrým a zlým i ako schopnosť
robiť správne rozhodnutia v prospech nielen seba, ale aj v prospech ostatných (Coles, 1997;
Hass, 1998). Morálna inteligencia sa skladá z osobných, sociálnych, psychických,
emocionálnych a mravných zručností, ktoré tvoria základ charakteru človeka a usmerňujú
jeho mravné správanie sa vychádzajúce zo silných etických presvedčení, ktoré využíva pri
morálne správnom a čestnom konaní.
Možnou operacionalizáciou konceptu morálnej inteligencie poukážeme na fakt, že
sme sa nenarodili morálnymi (alebo nemorálnymi), ale cieľom nás všetkých je práve
vytváranie takých podmienok, ktoré nám umožnia naučiť sa, ako byť dobrými. Ľudia sú
inteligentní jednotlivci, ktorí sú schopní naučiť sa ako sa morálne správať na základe spätnej
väzby. Sú schopní posúdiť rozdiel medzi tým, čo chceli urobiť dobre a medzi tým čo dosiahli
a či to čo dosiahli, bolo dobré. Mali by sme ich viesť k tomu, aby vedeli získať optimálne
informácie, aby ich vedeli využiť vo svoj prospech, ale aj v prospech ostatných, pričom by
mali vedieť minimalizovať riziká a optimalizovať výhody vyplývajúce z rešpektovania
etických noriem. Potom profil inteligencie jednotlivca pozostáva z kombinácie silných ako aj
slabých aspektov jednotlivých inteligencií, čo mu umožňuje vyriešiť konkrétny problém
s rôznou kvalitou. Na základe týchto predpokladov môžeme vysvetliť to, že každý z nás je
v niečom dobrý a v niečom slabší (Sternberg, 2005).
Konštrukt morálnej inteligencie naznačuje, že by sme dôraz mali začať klásť na
facilitovanie a následné osvojovanie si základných etických noriem. Nezastupiteľnú pozíciu
tu zohráva samotná škola, t.j. výchova a vzdelávanie, kde cieľom je naučiť našich žiakov
riešiť sociálne problémy, kde sa budú riadiť praktickým zdravým rozumom a budú sa snažiť
vyhnúť sa bežným omylom (di Norcia 2003). Morálna inteligencia je práve tá schopnosť,
ktorú potrebujeme formovať u našej mládeže najviac, pretože nám vytvára predpoklad, že
budú konať a správať sa v súlade s osvojenými si etickými normami i bez dohľadu dospelého,
ako aj schopnosť, ktorú môžeme implementovať ako preventívnu intervenciu v boji proti
negatívnym tlakom spoločnosti. Prostredníctvom konštruktu morálnej inteligencie sme
schopní posúdiť motívy konania jednotlivca ako aj samotné postupy riešenia morálnych
situácií na základe ich dosiahnutých výsledkov.
Na základe uvedených tvrdení konštatujeme, že morálna inteligencia je definovaná
ako schopnosť aplikovať etické princípy pri dosahovaní svojich cieľov, hodnôt a činností. Je
to schopnosť rozpoznať dobro od zla a správať sa pri tom morálne; súhrnne povedané
morálna inteligencia je schopnosť, ktorou jednotlivec disponuje, ak rieši situácie s morálnym
problémom morálne správne. V súlade s niektorými autormi ako sú napr. V. Di Norcia (2009)
predpokladáme, že svoju podstatu stavia na všetkých ostatných inteligenciách, aj keď
najvýznamnejšie prieniky predpokladáme so sociálnou, emocionálnou, spirituálnou
a existenciálnou inteligenciou. Uvedomujeme si, že je nevyhnutné otvárať priestor pre jej
teoretickú či empirickú verifikáciu a hľadať jej súvislosti k všeobecne uznávanej kognitívnej,
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sociálnej, emocionálnej, či praktickej inteligencii, ktoré tvoria v súčasnej dobe elementárne
predpoklady existencie a fungovania inteligentného jednotlivca.
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Morálna inteligencia, jej filozofické východiská a pedagogické
konzekvencie
Ján Kaliský
Abstrakt. Autor vysvetľuje pojmy morálnej inteligencie a morálnej kompetencie podľa
vybraných autorov, odhaľuje ich teoretické (filozofické) východiská a načrtáva ich
pedagogické konzekvencie. Morálne správanie sa autor chápe ako kľúčovú schopnosť
v demokracii, môžeme sa jej učiť a jej rozvoj môžeme aj merať. Meranie je založené na
hypotetickom riešení morálnych dilem a nadväzuje na štadiálny model morálneho
usudzovania podľa L. Kohlberga, ktorý si všíma uprednostnenie určitých motívov. V kontexte
Kantovej deontologickej etiky, najvyšší stupeň morálnosti dosahujeme, ak sa riadime
univerzálnymi princípmi spravodlivosti, rozumu a logiky. Následne aj mravná výchova má
(prostredníctvom metódy riešenia morálnych dilem) podporovať schopnosť myslieť a konať
podľa sebou akceptovaných morálnych princípov, ktoré sú však v súlade s univerzálnymi
morálnymi princípmi.
Úvod
V období rozsiahlych zmien (teda aj v súčasnom postmodernom období) sú morálne
schopnosti viac žiadané ako v pokojných časoch. Staré riešenia a postupy sú chápané ako
nefunkčné a nové ešte vyvinuté nie sú. Ľudia sú znepokojení. Pritom situácia pre mladých a
starších je rozdielna. Deti a mládež prijímajú zmenu inak ako dospelí, nakoľko pre nich je
spoločnosť, do ktorej vrastajú, úplne nová. Staršia generácia naopak, zmenu zažíva ako
znehodnotenie ich doteraz získaných morálnych schopností, nanovo sa musia orientovať
v spoločnosti (napríklad po zmene ideológie politického režimu alebo po významných
vedecko-technických objavoch). Niekedy nerozumejú novým dilemám, ktoré vznikli na
základe tejto zmeny. Po istej fáze zneistenia hľadajú oporu a kontinuitu v starých zvyklostiach
a postojoch. Taká reakcia je pochopiteľná avšak môže viesť do problémov, nakoľko čím viac
sa starší obracajú k minulosti, tým cudzejšia a ohrozujúcejšia sa im môže javiť prítomnosť.
Následne vzdelávacie inštitúcie nemajú zvládnuť len silnú sociálnu a technickú zmenu, musia
tiež riešiť problémy, ktoré vznikajú z rozdielnych foriem a rýchlosti prispôsobenia sa mladej a
staršej generácie. Objavujú sa morálne problémy typické pre medziobdobie (ktorým je aj
samotné postmoderné obdobie) a to nás vedie k tomu, aby sme si bližšie všimli nové pojmy
„morálnej inteligencie“ a „morálnej kompetencie“. Preto hlavným cieľom tejto štúdie je
vysvetliť tieto pojmy, odhaliť ich teoretické (filozofické) východiská a poukázať na
pedagogické konzekvencie. Druhoradým cieľom je stručne opísať niekoľko testov pre
meranie morálneho rozvoja človeka.
Historicky morálku definujú v podstate dva koncepty. Prvé nazeranie na morálku je
chápané ako prispôsobovanie sa normám. Morálka je tu definovaná ako schopnosť dodržania
sociálnych noriem a očakávaní. Každá spoločnosť považuje určité formy správania za dobré,
správne a spravodlivé (čiže cnostné/morálne), a iné formy za zlé, nesprávne a nespravodlivé
(čiže necnostné/nemorálne). Morálne postoje sú hlboko zakorenené v každej spoločnosti a
starostlivo sa vštepujú všetkým jej členom už v mladosti formou sprostredkovania noriem.
Deti preberajú morálne normy predovšetkým od rodičov a učiteľov, ktorí odovzdávajú ďalej
svoj morálny kódex prevzatý od predchádzajúcich generácii. Avšak v situáciách, pre ktoré nie
sú žiadne predpisy, nemôže jednotlivec rozhodovať na základe vlastného rozhodnutia, ale sa
musí obrátiť na expertov pre otázky morálky, väčšinou na teológov, duchovných alebo
ideologických vodcov. Sú to systémy heteronómnej morálky, ktoré boli v Európe prekonané
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reformáciou a osvietenstvom. Pre demokratickú spoločnosť je nevyhnutná Lutherova téza o
osobnom Bohu a Kantova výzva, aby človek v konfliktných situáciách morálky použil svoj
vlastný rozum: „Sapere aude!“; bola to zmena k autonómnym morálnym systémom, ktoré sú
orientované na indivíduum. Následne druhé chápanie morálky ju definuje ako zhodu
individuálneho správania sa s vlastnými morálnymi ideálmi a princípmi (namiesto vonkajších
noriem a očakávaní) a stotožňuje mravnosť s morálnymi hodnotami a zámermi. Svoj
historický pôvod má v etike zmýšľania, ktorá v jadre hovorí: byť morálny znamená mať dobré
motívy. Avšak v mnohých vedeckých výskumoch bolo potvrdené, že medzi morálnymi
postojmi a hodnotovými pozíciami na jednej strane a správaním sa v kritických situáciách na
druhej strane nie je súvislosť. Len dobré zámery negarantujú rozumné a nenásilné riešenie
sociálnych konfliktov. Na zreteľ treba brať aj dôsledky konania.
Dnes chápeme morálne správanie sa ako kľúčovú schopnosť v demokracii. Moderné
demokracie sa zakladajú na predstave, že spolužitie ľudí v spoločnosti nie je riadené kráľmi
alebo tyranmi ale samotnými ľuďmi na základe morálnych princípov, ktoré sú pre všetkých
záväzné. A okrem toho, najneskôr od R. Descarta (a vzniku novovekej vedy) sa človek môže
správať (a chápať) ako „pán prírody“, preto je dôležité nie len to, čo môže (vie) človek urobiť,
ale aj to, či to urobiť smie.
Morálna inteligencia
Hoci samotný konštrukt morálnej inteligencie je nový, výskumy v oblasti morálky sú oveľa
staršie. Interdisciplinárna problematika morálnej inteligencie bola skúmaná z rôznych
aspektov, hoci bez použitia daného termínu, vo filozofii a etike, v pedagogike i psychológii.
Vo filozofii a etike je teoretický konštrukt morálnej inteligencie známy už z čias antiky vo
význame schopnosti morálne uvažovať a morálne sa správať a etika ako praktická filozofia
mala rozvíjať morálnu múdrosť, skúmať jej podstatu, zložky, funkciu a možnosti jej
rozvíjania.
Otázku Čo je to morálka? začal ako prvý klásť Sokrates. Jeho žiak Platón to vyjadril vo
svojich dialógoch. V dialógu Filébos Platón tematizuje hľadanie dobra v živote človeka
nasledovne:
„Filébos teda tvrdí, že dobrom pre všetky živé tvory je radosť a slasť i rozkoš ...
zatiaľ čo naše tvrdenie proti tomu je, že nie toto, ale rozumnosť, myslenie, pamäť ...
tiež správne mienenie a pravdivé úsudky, bývajú ... lepšie a hodnotnejšie ako slasť.“
(Platón)
Odpovede na otázku o blaženosti a najväčšom dobre sa v dejinách myslenia rôznia.
Parafrázujúc z Agrippu von Nettesheim (filozofa 16. storočia) by sme uviedli; dobro je
u niektorých filozofov radosť, u ďalších radosť zabalená do čestných motívov; prirodzenosť
(zladenosť s prírodou); vyhýbanie sa bolesti; mravná čistota. Ďalej blaženosť vidí Theophrast
v osude, aj Aristoteles; peripatici v skúmajúcom pozorovaní. Herillos, Alkidamas a sokratici
pokladajú vedecké poznanie za najväčšie dobro, Chalybovia a Tibarenci (to sú národy z juhu
Čierneho mora spomenuté u Herodota) veselú samopašnosť; iní ju vidia v mlčaní a pokoji,
platonici v zjednotení s jednom, Bias v skúsenosti, Bion v múdrosti, Táles v zjednotení oboch,
Pittakos v dobrom konaní, Cicero v oslobodení od všetkých vecí. Pyrrhon, Senofanes a iní ju
popierajú alebo ju vidia v sláve, pocte, sile, bohatstve, voľnom čase (napr. Periander,
Lykofron). Avšak cnosti netvoria jednotu a môžu stáť aj v protiklade. (Agrippa 1990, s. 112)
Na inom mieste, v dialógu Menón, sa Platón pýta, či je morálka naučiteľná, či je
cnosťou v zmysle schopnosti alebo je to len nejaké hodnotové stanovisko. Lebo ak je morálka
cnosťou (čiže schopnosťou), tak je učiteľná. Alebo, ak je učiteľná, tak je
cnosťou/schopnosťou.
„Lebo keby cnosť bola niečím iným ako poznaním, ako sa Protagoras pokúšal tvrdiť,
zrejme by to nebola vec učiteľná;
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takto však, ak sa ukáže, že je v celom svojom rozsahu poznaním, ako ty usiluješ,
Sokrates,
bolo by divné, ak by sa nedala učiť.“ (Platón)
Ďalšie storočia rozvoj morálnej múdrosti nachádzal rôzne podoby riešenia v etických teóriách
a systémoch vzhľadom na svetonázor alebo filozofickú orientáciu, z ktorej sa rozvíjali. Tak
ako voľakedy Platón vo svojich dialógoch premýšľal o morálke, podobné otázky si kladieme
dodnes.
V poslednej tretine 20. storočia najväčší vklad do morálneho rozvoja osobnosti
priniesli práce J. Piageta, L. Kohlberga a E. H. Ericksona, hoci oni nepracovali s pojmom
"morálna inteligencia". Samotný pojem morálnej inteligencie je nový, do literatúry ho
uviedol A. Hass (USA) v roku 1998 v knihe "Doing the right thing" a na neho nadviazali
ďalší (napríklad: R. Coles, D. Lennick, F. Kiel, O. Mueller, P. Ricoeur).
Morálnu inteligenciu A. Hass chápe ako "schopnosť morálne sa správať i morálne
uvažovať" a ako kritériá morálne inteligentného správania uvádza spravodlivosť (Aké je
spravodlivé usporiadanie pre mňa a ostatných?), zmysel pre povinnosť alebo zodpovednosť
voči ostatným (znamená potlačenie egoizmu a rozvinutie pomoci voči iným, taktiež
veľkorysosť a nie reciprocitu), dôstojnosť (nemyslí sa len vlastná dôstojnosť, ale tiež
neubratie na dôstojnosti ostatným, ktorých stretám) a sebaovládanie. Sú to kritériá
nachádzajúce sa v každej kultúre a nie sú viazané na žiadne náboženstvo. Inteligentné
rozvinutie našej morálnej zložky potom vyžaduje "analýzu, porozumenie a emocionálnu
empatiu", ono zabraňuje vláčenie osobnosti chvíľkovými impulzmi, emocionálnymi búrkami,
prípadne používaniu umelých fráz. (Hass 1999, s. 9-15) Náš morálny vzostup sa, ďalej podľa
A. Hassa nemá zakladať na slepej poslušnosti, ani na odmenách a trestoch ale na rozvinutí
schopnosti morálne uvažovať. "Pestovanie morálnej inteligencie preto vyžaduje tréning v
analytickom morálnom myslení. Preto je nutné naučiť sa postupom morálneho myslenia.
Jednou z najlepších ciest je pokúsiť sa vyriešiť morálne dilemy." (Hass 1999, s. 19) Taktiež
na inom mieste (v Úvode) inými slovami autor vysvetľuje, že zámerom jeho knihy je vniesť
do našich životov viacej empatie, citlivosti a porozumenia, viac slušnosti, spravodlivosti a
viac láskavosti. Empatia sa nemanifestuje len slovami, že je nám niečo ľúto (ako častokrát
povieme alebo počujeme), ale činmi, ktoré sú konané pre druhého s cieľom zmierniť jeho
utrpenie. Empatia neznamená len schopnosť vcítiť sa do druhého, ale aj záujem o jeho dobro
založený na pochopení jeho uhla pohľadu. „Zdieľať jeho bolesť“ v podstate znamená súcitiť
s ním, je to zasiahnutie nášho vnútra.
Samotný pojem morálna inteligencia používa aj R. Coles v knihe „The moral
Intelligence of children“ (1997), v ktorej hľadá odpoveď na otázky čo znamená byť "dobrým
človekom" a ako sa rozvíja detský charakter. Avšak pojem morálnej inteligencie jasne
a jednoznačne nedefinuje, chápe ním „postupne sa rozvíjajúcu schopnosť rozlišovania medzi
správnym a nesprávnym, dobrým a zlým.“ (Coles 1998, s. 15) Vysvetľuje ho na príbehu detí
v nemocnici, ktoré boli dobré, priateľské, mysliace na druhých, pre ktorých boli k dispozícii.
Boli taktné, zdvorilé a tolerantné, ochotné pozrieť sa na svet očami druhého. Morálnu
inteligenciu chápe R. Coles ako múdrosť nie v zmysle poznatkov a čísel, ale správaním sa,
štýlom myslenia o iných a starostlivosťou o nich. Sú to ľudia s „dobrým srdcom“. Morálnu
inteligenciu nerozvíjame tak, že sa naspamäť naučíme pravidlá a predpisy alebo budeme viesť
abstraktné školské diskusie a doma budeme poslušní. „Viac morálne rastieme tým, že sa
učíme zaobchádzať s ostatnými a správať sa v tomto svete...“ reflektujúc morálne princípy.
(Coles 1998, s. 17) A ako najzákladnejší predpoklad morálneho správania sa R. Coles taktiež
určuje empatiu.
Široký vklad do problematiky morálneho usudzovania v súčasnosti nájdeme aj u
nemeckého psychológa G. Linda, ktorý však pracuje s pojmom morálna kompetencia.
Uvádza, že zrelé morálne správanie nezávisí len od ideálov a úmyslov konajúcej osoby, ale aj,
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alebo predovšetkým, od jej schopnosti konzistentne a diferencovanie používať tieto ideály v
každodennom živote. Spomína výskum berlínskeho súdneho psychiatra Levy-Suhla, ktorý už
v roku 1912 zistil, že delikventná mládež má tie isté morálne hodnoty ako nedelikventná a
preto sa nemorálne konanie musí zakladať na iných dôvodoch. Tento objav bol viackrát
potvrdený. Taktiež Hartshorn a May vo veľkej experimentálnej štúdii v roku 1928 ukázali, že
nečestné správanie je sotva naviazané na určité morálne postoje a tiež nie je v žiadnom
merateľnom vzťahu k morálnemu učeniu náboženskej výchovy. (Lind 2009, s. 18) Podľa G.
Linda byť morálne kompetentný znamená mať isté morálne schopnosti. Tie majú dve podoby:
individuálnu a sociálno-komunikatívnu. Ak posudzujeme schopnosť jednotlivca rozhodnúť
morálnu dilemu, ktorú (si sám pre seba) rieši vo svojom vnútri, hovoríme o „schopnosti
morálneho usudzovania“. Keďže tu sa predsa dvojako abstrahuje od sociálneho rozmeru preto
myslíme vlastne aj schopnosť morálneho diskurzu, ktorá vyjadruje schopnosť orientovať sa
na morálne princípy v diskusii s ostatnými ľuďmi a ich názormi. (Lind 2009, s. 19) Z toho G.
Lind dochádza k záveru, že nemorálne konanie je spôsobené nedostatkom schopnosti správne
použiť morálne hodnoty a princípy v každodennom živote.
Syntetizujúc si položme otázku, aký obsah chcú autori, ktorí používajú pojem morálna
inteligencia v tomto pojme obsiahnuť. Pod inteligentným správaním vo všeobecnosti
rozumieme „rýchlu a správnu orientáciu v nových situáciách, ktorá sa zakladá na rýchlom
postrehu, správnom zhodnotení potrebných informácií a na vyvodení správnych záverov.“
(Kaliská 2011, s. 17) Vychádzajúc zo samotného etymologického rozboru latinského slova
inteligentia vieme, že toto znamená chápavosť, rozumnosť, súdnosť. Jedná sa teda
o orientáciu v situácii riešenia problému i vo výbere vhodného riešenia. No a z pohľadu
morálnej inteligencie je tou situáciou riešenia problému morálna situácia a morálny problém.
Je to problém v kontexte dobra/zla, čestnosti/nečestnosti, spravodlivosti/nespravodlivosti.
Cielime teda na hodnoty, motívy a zmysel ľudského konania. Morálka je založená na
hodnotení, svojou dvojdimenziálnosťou „je - má byť“ odkazuje na svet hodnôt, a má svoju
štruktúru. V štruktúre morálky hrá najdôležitejšiu úlohu morálne vedomie. Okrem neho sa
výchovou formujú morálne city a reflektujú sa morálne normy. Morálne normy sú vo vedomí
človeka vzájomne pospájané, tvoria hierarchiu a vplývajú na tvorbu vlastnej hodnotovej
orientácie. Hodnoty človeka niekam nasmerujú, ostatnú činnosť im podriadi. Hodnotová
orientácia sa zrkadlí vo všetkých vrstvách osobnosti (v citoch, motívoch, myslení), umožňuje
intuitívnu orientáciu v neprehľadnej situácii. Spolu s hodnotovým rebríčkom vytvára morálne
presvedčenie, ktoré sa prejavuje v životnom štýle. Morálna činnosť je typická prítomnosťou
voľby (prinášajúc zodpovednosť), dobrovoľnosťou konania a realizuje sa v kontexte
ovplyvňovania iného života (antropocentricky myslené v medziľudských vzťahoch, alebo
biocentricky myslené vo vzťahu k akémukoľvek životu, keďže každý život, nie len ľudský je
teleologickým centrom zmyslu a vlastnej hodnoty). (viac v Kaliský 2012, s. 10)
Trojúrovňový (šesťstupňový) model morálneho usudzovania podľa L. Kohlberga
Lawrence Kohlberg vyvinul trojúrovňový (šesťstupňový) model morálneho usudzovania
vychádzajúc z Johna Deweyho, Jeana Piageta a Johna Rawlsa začiatkom sedemdesiatych
rokov. Stručne tento model (ktorý akcentuje význam rozumu a motívu pre porozumenie
morálnemu konaniu) predstavíme, nakoľko, ako nižšie uvedieme, z neho vychádzajú viaceré
meracie metodiky a tiež pomocou Kantovej filozofie vysvetlíme, prečo tento model akcentuje
motívy a princípy konania.
L. Kohlberg formuloval štadiálny model morálneho vývinu, jednotlivé štádiá
„vypovedajú o tom, ako sa mení spôsob uvažovania o morálnych problémoch v závislosti od
vývinu kognitívnych štruktúr“ (Babinčák, s. 2). Zisťovanie prebieha na základe argumentácie
pri riešení hypotetických (testových) morálnych dilem. Podrobnejšiu charakteristiku
jednotlivých štádií a stupňov uvádzať nebudeme (tú prehľadne predstavuje napr. Heidbrink
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1997, Lajčiaková 2008, Vacek 2011 alebo Kohlberg 2000) obmedzíme sa len na uvedenie
motívu, ktorý je dominantný pre zaradenie do jednotlivých stupňov morálnej argumentácie:
1. stupeň – motív vyhnutia sa vlastných telesných zranení,
2. stupeň – motív vyhľadávania výhod a odmien, hoci sa príležitostne počíta aj s
nevýhodami/rizikom,
3. stupeň – motív vyhnutia sa odmietnutia od iných, príp. dosiahnuť ich uznanie,
4. stupeň – motív dodržiavať zákony a poriadok spoločnosti a prispieť k ich zachovaniu,
5. stupeň – motív rešpektovania pravidiel slobodnej, demokratickej tvorby vôle (princíp
väčšiny) a dodržiavania dohôd, ktoré z nej vzídu,
6. stupeň – motív vážiť si dôstojnosť každého človeka a svoje konanie hodnotiť podľa
univerzálnych princípov spravodlivosti, rozumu a logiky.
Schematicky by sme to vyjadrili nasledovne.

Zborník vedeckých štúdií

Strana 31

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

Morálna psychológia popisuje morálny vývin na základe empirického skúmania. Avšak
morálna výchova musí osloviť aj morálnych filozofov, ktorí povedia, čo má byť absolútnym
cieľom morálnej výchovy. Psychológia nachádza vnútornú logiku morálnych stupňov, avšak
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morálna filozofia musí odpovedať, či neskorší (vyšší) stupeň je aj lepší stupeň. No a L.
Kohlberg vychádza z deontologickej (formalistickej, absolutistickej) etiky morálneho zákona
Immanuela Kanta. Ide o presvedčenie, že niektoré morálne zásady platia a priori, teda pred
každou situáciou, a platia absolútne, v každej situácii. Druhým presvedčením je, že „svet má
svoju správnosť a že etika nevychádza z toho, čo je dobré, príjemné ... ale z toho, čo je
správne. Svet nie je náhodný, svet má svoj poriadok, uchopiteľný ľudským rozumom, a ten
nás zaväzuje.“ (Kohák 2010, s. 163) Kant vychádza z vedomia povinnosti, ktoré je tou
základnou ľudskou skúsenosťou; neustále žijeme s pocitom „mal by som“ – je to forma
všeobecného zákona (ona ostala, keď sme od zákona, ktorý znie „máš robiť to a usilovať sa
o to“ odobrali objekt, predmet). Kant to následne pomenoval pojmom kategorický imperatív.
Morálny zákon je správny vtedy, ak sa ním môžu riadiť všetci, Kant to formuloval vo výroku:
Konaj tak, aby si si mohol želať, aby zásada tvojho konania nadobudla platnosti všeobecného
zákona. (Kant 1990, s. 52-63) Takýto princíp sleduje udržateľnosť situácie, ak by tak robili
všetci. Tiež sa môžeme pýtať, či stále to bude správne, alebo sa zásada zneguje vo svoj pravý
opak, ak by tak konali všetci.
Kant vychádza z toho, že následky nášho konania často nie sú v našej moci. Jediné, čo
je v našej moci je naša (dobrá) vôľa, vôľa konať správne – v úplne formálnom zmysle – teda
posudzuje morálnosť konania podľa motívov konania. Následne naša ľudská vôľa je dobrá
vtedy, ak jej jedinou motiváciou je poslušnosť morálnemu zákonu (to nevylučuje
emocionálnu náklonnosť alebo splnenie príkazu, avšak prvoradým motívom byť nesmú).
Podľa Kanta odpoveď na otázku ako sa má konať neplynie z toho, čo je „dobré“, ale naopak,
z mravného zákona, ktorý hovorí ako sa má konať, následne plynie, čo je dobré. Preto je
presvedčený, že čin je dobrý vtedy, ak konáme výhradne z úcty k morálnemu zákonu.
Iné vyjadrenie Kantovho kategorického imperatívu akcentuje ľudskú dôstojnosť:
Konaj tak, aby si sa k sebe a druhým ľuďom správal ako k cieľu a nie ako k prostriedku.
(Kant 1990, s. 21)
Aplikačne môžeme zhrnúť, že Kohlbergova teória morálky akcentuje princípy, ktoré
sú platné pre všetkých ľudí, teda univerzálne. Princípy však musíme odlišovať od (kultúrne
relatívnych) pravidiel, lebo pravidlá v závislosti na kultúrnej a sociálnej rôznorodosti vedú
k nezhodám (v ľudských dejinách sa veľakrát zabíjalo v mene protichodných morálnych
noriem a hodnôt). Konvenčná morálka (stupeň 3 a 4) je založená na pravidlách, predovšetkým
vo význame „nemal by si ...“ ako napríklad v desiatich Božích prikázaniach, u ktorých sa
jedná o predpisy konania v konkrétnych situáciách. Na rozdiel od nich sú princípy
univerzálnou pomocou pre morálne rozhodovanie. Takým príkladom je Kantov kategorický
imperatív v prvom vyjadrení akcentujúc všeobecnosť, v druhom vyjadrení vzťahujúc sa na
ľudskú osobitosť. Ak by sme tieto východiská vztiahli na známu Heinzovu dilemu (Heinz sa
vláme do lekárne, aby ukradol liek pre svoju umierajúcu manželku, potom čo mu lekárnik
odmietne liek predať lacnejšie alebo dovoliť zadlžiť sa), tak Kohlberg odpovedá, že lekárnik
nekonal morálne. Lekárnik síce neporušil zákony (v demokracii je voľná cenotvorba aj tvorba
zisku legitímna), ani bežné morálne zákony (nekradne, neklame, nevraždí), avšak predsa
porušil morálne princípy – vníma Heinzovu manželku ako prostriedok pre dosiahnutie
vlastného profitu a nerozhoduje sa tak, ako by chcel, aby sa aj všetci ostatní tak rozhodovali
(keby lekárnik zaujal miesto umierajúcej ženy, neželal by si lekárnika svojho typu).
(Kohlberg 2000, s. 58) Kohlberg ďalej vysvetľuje, že väčšinou sa rozhodnutie zodpovedajúce
konvenčným morálnym pravidlám prekrýva s rozhodnutiami, ktoré sa opierajú o princípy.
Obyčajne princípy nevedú ku kradnutiu (aby sme boli v kontexte oboch kategorických
imperatívov), avšak v situácii, v ktorej je krádež jediným prostriedkom ako zachrániť život,
odporujú princípy zaužívaným pravidlám – vynútia si krádež. Pravidlá svoju váhu získavajú
prostredníctvom sociálnej autority; naproti tomu Heinz uprednostnil princípy na základe ich
vnútornej morálnej platnosti a nie sociálnu autoritu („oči spoločnosti“).
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Morálne rozhodovanie sa orientuje na morálne princípy. Tu Kohlberg vychádza z
požiadavky liberálnej morálnej filozofie J. Rawlsa, že morálne princípy sú posledné princípy
spravodlivosti. Keďže morálne konflikty sú v podstate konflikty medzi rôznymi nárokmi ľudí,
tak princípy, ktoré tieto nároky posúdia, sú princípy spravodlivosti; spravodlivosť je chápaná
ako sloboda, rovnosť, vzájomnosť. (Kohlberg 2000, s. 58-59)
Skúmanie morálneho rozvoja osobnosti
Rozvoj psychologických výskumov morálneho vedomia od 70. rokov súvisel s prekonaním
krajností behaviorálneho a kognitívneho prístupu k ľudskej psychike a osobnosti. Niektoré
aspekty morálneho rozvoja sa skúmali v oblasti výskumu iných druhov inteligencie, najmä
sociálnej a emocionálnej a v poslednom čase aj praktickej inteligencie. Avšak k príčinám
nedostatočného vymedzenia morálnej inteligencie možno zaradiť napríklad nemožnosť
overovania výskumov či nadviazania na výskumy, ktoré uskutočnila jedna skupina
pedagógov alebo psychológov, vychádzajúcich z inej definície inteligencie, prípadne z jej
iného štrukturovania (na druhy). Bez ohľadu na použitý model mravnej výchovy a jej
teoretických východísk, v súčasnosti môžeme konštatovať, že je nedostatok psychometricky
verifikovaných nástrojov na posúdenie dosiahnutej úrovne morálneho usudzovania
a správania sa vychovávaného.
Pre meranie morálneho rozvoja osobnosti bol v česko-slovenskom priestore
štandardizovaný len Test morální zralosti osobnosti (Kotásková-Vajda, 1983), ktorý J.
Piagetovu teóriu morálneho rozvoja prepojil s marxistickým chápaním aktivity a činnosti
subjektu a meranie zakladal na riešení 11 dilematických príbehov. Ďalšie výskumy v tejto
oblasti merali len partikulárnu osobnostnú črtu. Napríklad Páleník (1993) prezentuje
metodiku, ktorá meria dimenzie sebaúcty - mieru fyzickej, školskej, rodinnej a sociálnej
sebaúcty žiakov (dotazník TSE (Test of Self-Esteem)). Spomína možnosť skúmania motivácie
prosociálneho správania meraním detského altruizmu dotazníkom CAI (Child Altruism
Inventory) alebo miery prosociálneho správania škálou sociálneho správania (Social
behavioral scale, autori Kagan, Knight, 1981), či performačnou metodikou tzv.
experimantálnej hry (Křivohlavý, 1974). Pre edukačnú prax učiteľov odporúča M. Dvořáková
(2002) využívať v diagnostike žiakov v oblasti sociálneho a morálneho správania Test
hierarchie hodnôt (R. Rokeach), dotazníky Sebapoňatie žiaka a Osobná autonómia žiaka
(Smékal, 1989) zamerané na zisťovanie zrelosti, prevažujúcej varianty sebapoňatia žiaka a
miery nezávislosti a názorovej, citovej, hodnotovej a akčnej samostatnosti žiaka. Len
Kotáskovej Test morální zralosti osobnosti sa zameriava globálne na viaceré prvky
morálnosti, avšak je štandardizovaný len pre mladší školský vek.
Pohľad za hranice Slovenska nachádza ďalšie výskumné metodiky. V anglickej
jazykovej oblasti tvorí východisko L. Kohlbergov Moral Judgment Interview, ktoré spočíva
na rozhovore (k určitým dilema-príbehom) a odzrkadľuje 6-stupňový model morálneho
rozvoja. Od svojho publikovania v r. 1973 bol viackrát kritizovaný a prepracovaný.
Pravdepodobne najrozšírenejší test pre meranie morálneho rozvoja je Defining Issue
Test (DIT-2), ktorý vypracoval americký psychológ J. Rest (1979). Test sa tiež opiera o šesť
stupňov morálneho vývinu podľa L. Kohlberga, má 6 subtestov a každý obsahuje jednu
morálnu dilemu. Od r. 1999 je ponúkaný v aktualizovanej verzii DIT-2 s piatimi dilemami.
Ch. Peterson z katedry psychológie Univerzity v Michigane, USA sa dlhodobo venuje
definovaniu podstaty morálnych kompetencií v zmysle „dobrého charakteru“ predovšetkým
u adolescentov. Vytvoril dotazník The Values in Action Inventory of Strengths (VIA-IS),
ktorý posudzuje 6 priorít „dobrého charakteru“ (múdrosť, odvaha, ľudskosť, spravodlivosť,
umiernenosť, duchovnosť). Hoci A. Hass zaviedol termín morálnej inteligencie ako aj
program jej rozvíjania, metodiku na jej meranie nevyvinul.
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V germanofónnej jazykovej oblasti je rozšírený Moralisches Urteil-Test (MUT)
vyvinutý v r. 1977 G. Lindom (na univerzite v Konstanz), ktorý sa opiera o „dvojaspektovú
teóriu“ morálneho správania, ktorá je modifikáciou teórie J. Piageta a L. Kohlberga. Test
meria dva aspekty – schopnosť morálneho usudzovania ako aj morálnu orientáciu (postoje), je
štandardizovaný (a v 29 jazykoch validizovaný) a pozostáva z dvoch morálnych dilem.
Ďalšou metodiku je sebavýpoveďová metodika od autorov D. Lennicka a F. Kiela
avšak ani táto metodika nie je štandardizovaná na našu populáciu.
V ďalších odstavcoch vybrané metodiky stručne opíšeme.
Defining Issues Test (DIT)
Pôvodná metodika bola známa ako DIT 1 a v súčasnosti existuje aj jej novšia verzia DIT 2
(avšak jej metodiku vyhodnocovania inštitút neposkytuje, no výsledky je možné zakúpiť).
DIT 1 je testom preferencie štádií morálneho vývinu. Test pozostáva zo šiestich dilem,
ale je možné použiť len tri dilemy. Zníženie počtu dilem však znižuje reliabilitu testu, preto je
vhodné použiť verziu so šiestimi dilemami. Ku každej dileme je priradených 12 argumentov,
v ktorých vždy dva predstavujú určitý morálny stupeň šesťstupňovej Kohlbergovej škály.
Respondent najskôr hodnotí významnosť jednotlivých argumentov tak, ako ich subjektívne
vníma na škále 1-5. V ďalšom kroku z 12 argumentov vyberá 4 argumenty, ktoré sú podľa
neho najdôležitejšie a tie zoradí podľa dôležitosti. Keďže každý argument reprezentuje určité
štádium, poradie, ktoré bolo argumentom prisúdené je transformované do skóre, po spočítaní
ktorého zistíme, v ktorom štádiu morálneho uvažovania sa respondent nachádza. Skóre
umožňuje určenie predpokladaných štruktúr, podľa ktorých respondent analyzuje sociálnomorálny problém a usudzuje, ktoré konanie je za daných okolností vhodné.
DIT poskytuje používateľovi niekoľko výstupov. Najdôležitejšie je dosiahnuté skóre
pre jednotlivé štádiá a P-skóre, ktoré reprezentuje mieru, do akej respondent preferuje
postkonvenčné myslenie. Skóre sa pohybuje v rozmedzí 0-95 a ide o percentuálne vyjadrenie
súčtu skóre z 5. a 6. štádia. Žiaci na 2. stupni základnej školy dosahujú v priemere P-skóre
okolo 20, stredoškoláci skóre 30, študenti vysokej školy 40, absolventi 50 a morálni filozofi
nad 60. Štádiá sú reprezentované preferenciu určitého stupňa morálneho úsudku, pričom
štádium 2 reprezentuje predkonvenčnú úroveň morálneho usudzovania, štádiá 3 a 4
konvenčnú úroveň morálneho usudzovania a štádium 5A, 5B a 6 postkonvenčnú úroveň
morálneho usudzovania.
DIT rozlišuje aj tzv. M-skóre, ktoré nereprezentuje úroveň morálneho vývinu, ale slúži
ako položka zisťujúca vnútornú reliabilitu testu. M-položky pomáhajú určiť, či respondent pri
teste nesimuluje vyššie štádiá morálneho usudzovania – ide o položky, ktoré sa po formálnej
stránke javia ako sofistikované, ale obsahovo sú nezmyselné. V prípade, že je M-skóre
respondenta väčšie ako 8, je žiaduce aby bol vyradený z testovania. (Rest 1986)
Test morálneho usudzovania (MUT)
Test pozostáva z dvoch morálnych dilem, ku ktorým je priradených 12 argumentov, ktoré
zdôvodňujú určité konanie aktéra. Z 12 argumentov je 6 kladných – obhajuje konanie aktéra
a 6 záporných – udávajú, prečo je konanie nesprávne. Spolu test tvorí 24 argumentov, ktoré
reprezentujú jednotlivé stupne morálneho usudzovania. Po prečítaní dilemy, ktorá je vo forme
príbehu respondent označí, či s daným konaním aktéra súhlasí alebo nie na sedemstupňovej
škále (-3;3). Ďalej respondent prostredníctvom deväťstupňovej škály (-4;4) označí položky a
tým vyjadrí, nakoľko sa stotožňuje s navrhnutým motívom, ktorý odôvodňuje jeho konanie.
MUT poskytuje dva základné ukazovatele. Sú nimi index morálnej kompetencie (cskóre) a skóre preferencie štádií. C-skóre je ukazovateľom konzistentnosti používaných
argumentov, odráža schopnosť jednotlivca argumentovať podľa svojich morálnych kvalít. Cskóre môže nadobúdať hodnoty 0-100, pričom skóre 1-9 je nízke, 10-29 stredné, 30-49
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vysoké a nad 50 veľmi vysoké. Skóre preferencie štádií odhaľuje postoje jednotlivca taktiež
podľa šiestich Kohlbergových štádií. Pre každé štádium sú charakteristické štyri položky,
ktorých najvyšší súčet určuje preferované štádium jednotlivca.
Dotazník Morálneho kvocientu (MQ)
Dotazník Morálneho kvocientu je súčasťou pracovného listu z knihy D. Lennicka a F. Kiela
Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success z roku 2008.
Dotazník nie je určený na hromadnú administráciu, ale má jednotlivcovi ukázať, v ktorých
cnostiach dosahuje najvyššie skóre a v ktorých najnižšie. Pozostáva zo 40 položiek, ktoré
respondent hodnotí na škále Nikdy-Málokedy-Niekedy-Väčšinou-Vždy. Položky sa týkajú
cností: integrita, čestnosť, odvaha, dôveryhodnosť, zodpovednosť, disciplína, pomoc,
priateľstvo, ľudskosť, viera.
Celkové dosiahnuté skóre poukazuje na morálnu kompetenciu jedinca. Skóre je
posudzované nasledovne: 100-90 bodov – výborne, 89-80 – veľmi dobre, 70-79 - dobre, 69 a
menej – nepostačujúce.
Pedagogické konzekvencie
Etické a psychologické výskumy mravného vedomia doplnili výskumy pedagogické.
Pedagogická teória a prax si vyžiadala prepojenie týchto výskumov na problematiku
morálneho rozvoja osobnosti dieťaťa. Celosvetovo vznikli viaceré intervenčné programy,
koncepty a výchovné systémy (Solomon, Watson, – Child Development Program, T. Lickony
– Character Education Partneship, M. Berkowicz – model výchovy charakteru, R. Olivar –
program prosociálnej výchovy, v Čechách – Hrabal, Pavelková, 1989, na Slovensku M.
Zelina – humanistická výchova, L. Lencz, O. Krížová – program etickej výchovy). Na
Slovensku si v súčasnosti tiež môžeme všimnúť aj ďalšie koncepty, napríklad „Cesta za
šťastným životom“, „Srdce na dlani“ (oba americké). Avšak teoretické východiská
spomenutých intervenčných programov sú natoľko rôzne, že je legitímna požiadavka na
presnejšie teoretické vymedzenie konštruktu morálnej inteligencie.
Morálna (aj sociálna a emocionálna) kompetencia je v našom školstve
marginalizovaná, stále sa pozornosť koncentruje len na sprostredkovanie odborných
vedomostí bez vzťahu k morálnym a emocionálnym otázkam a problémom, ktoré vyvolajú.
Ak sú aj tieto otázky otvorené, preberajú sa izolovane vo vlastných vyučovacích predmetoch
(etika, náboženstvo, literatúra).
Väčšina z nás s matematikou na úrovni ôsmej triedy vystačí po celý život. Avšak
morálke sa učíme do konca nášho života. To iste bolo iné v starých stabilných spoločnostiach,
ktoré nezažívali neustále technicko-politické zmeny. Dnes sa však zdá, že počet nových
morálnych dilem rýchlo narastá, rýchlejšie ako naša schopnosť ich riešiť. Následne sa
pedagógovia pýtajú ako nastaviť ciele a formy mravnej výchovy. K dispozícii sú nasledovné
možnosti:
• ak je morálka vrodená, tak učenie veľa nepomôže, ostalo by nám už len klasifikovať
ľudí na morálne dobrých, menej dobrých a zlých;
• ak si myslíme, že morálka je vecou správneho správania sa a myslenia, tak ju nemáme
učiť/cvičiť ale „vliať lievikom“/odovzdať. Následne morálne vzdelávanie by sa
obmedzilo len na prenos predpísaných morálnych pravidiel v spoločnosti. To sa však
míňa presvedčeniu, že človek je vzdelávateľný a tiež sa to rozchádza s princípmi
demokracie, ktorá sa zrieka sociálneho tlaku a indoktrinácie. Často je to problémom
tradičnej morálnej výchovy typu „ty máš chcieť toto“, avšak sociálny tlak
a demokracia sa vzájomne vylučujú. Vzdelávanie orientované na kognitívny rozvoj by
tento paradox mal vyriešiť. Preto nie je žiaduce, aby sa mravná výchova vyčerpávala
len sprostredkovaním hodnôt, čím sa často rozumie ťažko identifikovateľná zmes z
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•

morálnych princípov, nábožensko-kultúrnych presvedčení a individuálnych
preferencií; skúsenosť ukazuje, že v lepšom prípade je neúčinná, niekedy tiež
škodlivá. Je neúčinná pre skutočné konanie jednotlivca, ak sa obmedzuje na kázanie
morálnych pojmov a vyvesovanie plagátov s morálnym obsahom. To ukázala aj
skúsenosť so socialistickou propagandou socialistických štátov. Síce sa tým môže
vynútiť isté umelé hodnotové štylizovanie, avšak viac slúži tomu, že ľudia sa stanú
nesvojprávni, sú im nanútené hodnoty vládnucej triedy, vynúti si to skôr dvojitú
morálku a rebéliu ako schopnosť morálneho konania.
Morálku nepotrebujeme „vlievať lievikom“, ako výskumy ukazujú, k tomu nie je
dôvod, keďže v konečnom dôsledku je morálka schopnosťou riešiť morálne dilemy
a úlohy, ktoré nám stavia život. Teda cieľom mravnej výchovy má byť podporovať
schopnosť myslieť a konať podľa sebou akceptovaných morálnych princípov,
ktoré sú však v súlade s univerzálnymi morálnymi princípmi (napríklad: úcta
k životu ako takému, rešpekt pred dôstojnosťou človeka, právny štát, sociálna
spravodlivosť, sloboda myslenia a politického združovania sa a pod.).

Záver
Z vlastnej skúsenosti vieme, že morálne sa rozhodovať je niekedy veľmi zložité; sú situácie,
kedy stojíme pred zdanlivo neriešiteľnou dilemou. Je jedno čo zvolíme, ostávame vinní:
vidím v mori topiace sa dieťa, mohol by som ho zachrániť, avšak ľadové, rozbúrené more
ohrozuje aj môj život, náhle by moje vlastné deti stratili svojho otca. Ako teda správne
rozhodnúť? Alebo: zisťujem, že firma, v ktorej pracujem tajne znečisťuje prírodné prostredie.
Ak by som varoval verejnosť, mohlo by to znamenať, že moja firma (jediný zamestnávateľ
v regióne) bude zatvorená a ja (a mnohí ďalší) stratím prácu. Čo urobiť? Podobných
morálnych dilem nás v živote stretá mnoho.
Morálka a morálne (s patričnou mravnou výchovou) môžu byť chápané z troch
pohľadov (prvé dva sme už spomínali v úvode):
1. buď ako zhoda správania so spoločensky predpísanými očakávaniami a normami
(konformita voči normám),
2. alebo zhoda správania s vlastnými morálnymi ideálmi a princípmi (svedomím),
3. alebo ako schopnosť primerane (diferencovane) posudzovať a konať, konzistentne
vzhľadom k svojim vlastným morálnym ideálom a vzhľadom k aktuálnej situácii
(definícia schopnosti).
V súhlase s G. Lindom môžeme povedať, že dnes odmietame definovať morálnu kompetenciu
ako dodržanie vonkajších sociálnych noriem a tiež odmietame hodnotiť morálku len podľa
zámerov a postojov konajúceho a morálnu schopnosť ako uprednostnenie určitých morálnych
orientácií a hodnôt. Aj každodenná prax nám ukazuje, že zrelé morálne správanie nezávisí len
od ideálov a úmyslov konajúcej osoby, ale aj, alebo predovšetkým, od jej schopnosti
konzistentne a diferencovanie používať tieto ideály v každodennom živote. Výskumy tiež
ukazujú, že delikventná mládež má tie isté morálne hodnoty ako nedelikventná a teda pre
nemorálne konanie musia byť iné dôvody. (To isté sa týka aj vzťahu k morálnemu učeniu
náboženskej výchovy.) G. Lind tvrdí, že je to „nedostatkom schopnosti správne použiť
morálne hodnoty a princípy v každodennom živote. Schopnosť riešiť morálne dilemy preto
predstavuje vo všetkých oblastiach života kľúčovú kvalifikáciu, ktorej musíme priradiť
rovnaký význam ako čítaniu, písaniu a počítaniu.“ (Lind 2009, s. 18) Podobne sa vyjadruje aj
rakúsky filozof H. Kaplan v knihe Wozu Ethik keď píše, že „hlavným problém v súvislosti s
morálnym konaním totiž nie je, že ľudia nevedia, čo majú robiť, ale že nerobia, čo majú, lebo
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nerobia to, čo sami pokladajú za správne.“ (Kaplan 2001, s. 13) 1 Jednoducho nie je pravdou,
že keď máme problém nevieme, čo je v takej situácii správne. Náš najväčší problém spočíva v
tom, že sa nevieme presadiť a to, čo pokladáme za správne, premeniť v činnosť. Jednostranné
zdôrazňovanie morálnych ideálov bez nevyhnutnej schopnosti hodnotenia a schopnosti
diskurzu môže viesť k morálnemu rigorizmu, a ako dejiny ukázali, k pokusom násilného
riešenia.
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1

Podobne aj A. Rácz menuje niekoľko obranných psychických mechanizmov, ktorými si ospravevedlňujeme
naše nekonanie. Sú to: vytesnenie, reaktívna formácia, anulovanie, projekcia, racionalizácia, popretie,
identifikácia, presunutie, fixácia a regresia. (Rácz 2011, s. 155)
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Experienciálne dimenzie morálnej regulácie
Vladimír Poliach
Abstrakt. Morálna regulácia sa tradične vysvetľuje ako následnosť: (1) porovnávania reálnej
situácie s mravným ideálom, (2) projektovania mravne hodnotnej reakcie na situáciu, (3)
konania, ktoré modifikuje reálnu situáciu tak, že sa priblíži mravnému ideálu. Článok ponúka
podrobnejší vhľad do zážitkovej komplexnosti a variability tejto regulácie, ako napr.
percepčno-motorickej scény, reflexívno-intencionálneho streamu a činného zážitku
perspektívy prvej osoby.
Úvod
Napriek tomu, že psychológia morálky v SR a ČR sa úspešne rozvíja (napr. Vacek, P., 2005,
Grác, J. 2008), je k tejto aplikačnej oblasti stále čo povedať. Cieľom nasledujúceho textu je
poskytnúť hlbší pohľad na proces morálnej regulácie, najmä na jeho fenomenálnu, resp.
experienciálnu úroveň. Samotný pojem experienciálny chápeme jednak ako neustále sa
meniaci proces, no zároveň aj ako dlhodobejšie hromadenú osobnú skúsenosť, ktorá je
dôsledkom tohoto procesu.
Fungovanie morálnej regulácie opíšeme v štyroch stupňoch priblíženia:
(1) v základnom opise vychádzajúcom z kybernetického poňatia, (2) v opise jej dvoch
hlavných vstupných veličín (reality a ideálu), ktoré sa ukazujú ako zložitejšie, než sa javí v
prvom priblížení, (3) v opise úrovni základného psychického spracovania ako sústavy
rozhodovacích mechanizmov, (4) v opise špecifickej zážitkovej dynamiky, ktorá vnáša do
predchádzajúcich úrovní ďalšiu variabilitu a znižuje tak mieru predvídateľnosti výsledku
regulačného procesu.
Nie je pritom naším cieľom dokazovať, že morálna regulácia je prednostne
psychologickou záležitosťou. Skôr chceme naznačiť, ako psychologický rozmer morálnej
regulácie v každodennom živote často doslova rozvráti želaný ideálny obraz vznešeného
filozofického hľadania dobra a zla.
1 Morálna regulácia v kybernetickom poňatí
Pojem regulácia je najlepšie definovaný v kybernetike, kde sa reguláciou rozumie
ovplyvňovanie ľubovoľného procesu želaným spôsobom. Pritom sa využíva princíp
spätnoväzbovej slučky, kde tzv. určujúca veličina zabezpečuje porovnávacie kritérium a
konštrukcia samotnej slučky potom vyvoláva želaný efekt (pozri napr. Simon, F.B. & Stierlin,
H, 1995). V prípade negatívnej spätnej väzby ide o efekt kompenzačný (regulovaný proces
sa udržiava v stanovených hraniciach), v prípade pozitívnej spätnej väzby ide o efekt
kumulatívny (regulovaný proces sa facilituje v zmysle zosilňovania odchýlky).
Obidva uvedené postupy sa dajú zhruba aplikovať aj na morálnu reguláciu. Je to
pritom tá najvšeobecnejšia explanačná úroveň, kde hovoríme o tom, že mravný subjekt vo
svojej mysli porovnáva "realitu" a "ideál", t.j. reálnu situáciu so situáciou ideálnou. V prípade
morálnej regulácie je mravný ideál spomínanou určujúcou veličinou a vymedzuje hranice
medzi správnym a nesprávnym, medzi dobrom a zlom (obr. 1).
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Obrázok 1 Kyberneticky poňatý princíp morálnej regulácie
V tomto chápaní sa dá dobre pochopiť podstata morálky ako spoločenského regulátora
vzťahov ľudí k sebe a k svetu. Subjekt morálnej regulácie tu disponuje špeciálnu regulačnou
inštanciou nazývanou svedomím, ktoré by u morálne zrelého jednotlivca malo interiorizovať
mravný ideál a citlivo signalizovať prekračovanie hraníc medzi dobrom a zlom.
Kybernetický opis má svoje výhody aj vtedy, keď nás prioritne zaujíma vzťah medzi
reálnym a ideálnym, keď sa venujeme filozofickým aspektom morálnych noriem. Pri tomto
pohľade sa obvykle príliš nezaoberáme psychologickými aspektami problematiky. Dôležitý je
aspekt správnosti a funkčnosti ideálu vo vzťahu k regulovanej realite.
Pritom do úvahy prichádzajú rôzne etické koncepcie – kresťanská, budhistická,
kantovská, utilitaristická etc. (pozri napr. Gluchman, V., 2008b), ktorých mravné ideály
niekedy zregulujú realitu k odlišným dôsledkom. Domyslenie týchto dôsledkov je dôležité pre
racionálnu reflexiu, ktorou koncepciou sa vo svojom živote riadime alebo chceme riadiť.
Nevýhodou zúženia procesu morálnej regulácie na kybernetické hľadisko však môže
viesť k strate zmyslu pre jeho celkový ľudský rozmer. Ten sa však často prejavuje práve
rôznymi odchýlkami od automatizácie, citlivosťou na situačný kontext, skratkovitými
postupmi, ako aj chybami (Gigerenzer, G., 2005).
2 Komplexosť vstupných veličín morálnej regulácie
Nedostatkom zjednodušeného poňatia morálnej regulácie je ignorácia životu blízkeho
skutočného stavu vecí. Problémom sú už samotné vstupné veličiny procesu – realita a ideál.
Napr. bližší pohľad na ideál nám totiž ponúka (minimálne) tri jeho rôzne zložky:
(1) "Objektívny" mravný ideál (Io) v podobe, ako bol zjavený (božskou bytosťou)
alebo identifikovaný (človekom s mimoriadnym vhľadom).
(2) "Zdieľaná" morálna norma (Nz), ktorá je vlastne konsenzuálnou skupinovo
akceptovanou formuláciou toho, čo je členmi sociálnej skupiny chápané ako objektívny ideál.
Pritom Nz veľkej sociálnej skupiny (napr. národa) môže byť modifikované ako Nz1, Nz2 atď. v
jednotlivých podskupinách (subkultúrach, profesiách, rodinách).
(3) "Prežívaná" morálna norma (Np), t.j. osobné poňatie Io, obvykle silne
ovplyvnené zdieľaným poňatím Nz1, Nz2, Nz3 podľa toho, v koľkých referenčných skupinách
sa nositeľ Np pohybuje. Okrem toho je celkom možné (ako uvidíme v ďalšej časti), že Np sa
môže meniť pod vplyvom situačného kontextu alebo určitých psychických stavov.
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(ideál sám osebe)
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„Zdieľaná“ norma
(skupinové poňatieIo )
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„Prežívaná“ norma
(osobné poňatieIo a Nz)

Nz = Σ (N z1 ~ Nzn)
Nz1 = Σ (N p1 ~ Npn)

Obvykle: Io < > Nz < > Np , no nikdy nevieme celkom presne, AKO sa líšia...
alebo takto:

Napríklad takto:
Io

Io

Nz

Np
Np

Nz

Obrázok 2 Komplexnosť poňatia mravného ideálu
Podobne, ako ideál, možno rozlišovať aj rôzne komponenty poňatia reality:
(1) "Objektívna" realita (Ro) je to, čo sa v skutočnosti deje, t.j. reálna morálne
problematická situácia taká, aká je v skutočnosti.
(2) "Zdieľaná" realita (Rz) je množina konsenzuálnych diskurzov opisujúcich Ro z
pohľadu svedkov a účastníkov danej morálne problematickej situácie, pričom opäť môže ísť o
pomerne odlišné chápania rôznych podskupín.
(3) "Prežívaná" realita (Rp) je osobným spracovaním Ro v zmysle subjektívnej
percepcie a interpretácie. Pritom subjekt disponuje psychickými zdrojmi, ktoré umožňujú
veľmi flexibilnú trianguláciu Ro, na jednej strane silne subjektívnu (emocionálne hodnotenie a
emocionálna regulácia) a na druhej strane silne objektívnu (kritické myslenie a metakognícia).
3 Psychologický rozmer explicitnej morálnej regulácie
Tento stupeň priblíženia vychádza z predchádzajúcich úvah: Morálna regulácia neprebieha na
základe porovnávania Ro a Io (t.j. objektívnej reality a objektívneho mravného ideálu).
Subjekt morálneho rozhodovania má mentálne k dispozícii "iba" prežívanú realitu (Rp) a
prežívanú normu (Np). Na druhej strane sa však v psychológii uznáva platnosť tzv.
Thomasovho teorému, že "ak je určitá situácia definovaná ľuďmi ako reálna, potom je reálna
vo svojich dôsledkoch" (Petrusek, 1996, s.155).
To, ako sa subjekt od subjektívneho poňatia reality a morálnej normy dostane ku
konaniu, ktoré spätnoväzbovo ovplyvní realitu, naznačuje diagram (obr. 3). Napriek tomu, že
sme použili formu vývojového diagramu, nejde o pevný či záväzný algoritmus. Diagram slúži
iba ako príklad jedného z možných psychologických postupov subjektu v priebehu morálnej
regulácie s dôrazom na jeho variabilitu, determinovanú niektorými rozhodnutiami.
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Rp

Np
Porovnávam...

N

Problém?

A
Chcem riešiť?
N
A
Viem ako?

A
Mravné?

A
Realistické?

A
Zvládnem?

A

N

Vymýšľam...

N
N
N

Konám...
Dôsledky môjho konania / nekonania

Obrázok 3 Príklad možností postupu subjektu v procese morálneho rozhodovania
Celý postup začína úvodnou komparáciou prežívaného reálneho stavu morálne
problematickej situácie (Rp) s prežívanou normou (Np). Už v tejto fáze je proces
komplikovaný tým, do akej miery sa prežívaná realita blíži či vzďaľuje realite objektívnej, do
akej miery subjekt pozná mravný ideál (normu) a ak ju pozná, do akej miery ju akceptuje.
Poznať normu neznamená súhlasiť s ňou, alebo dokonca ju hneď interiorizovať a
identifikovať sa s ňou. Na tieto aspekty zložitosti problému upozorňuje vo viacerých štúdiách
J.Grác a jeho spolupracovníci (napr. Grác, J. et al. 2000, Grác, J. et al. 2004, Grác, J. 2008).
Pri komparácii Rp s Np je dôležitým momentom rozpoznanie, že ide o morálny
problém (resp. morálne problematickú situáciu, vyžadujúcu zaujatie postoja). To je aj prvou
zložkou (tzv. morálnou senzitivitou) štvorzložkového modelu klasika J.R.Resta (Rest, J.R. &
Narvaez, D., 1994). V prípade, že subjekt prítomnosť morálneho problému nerozpozná, šanca
na morálnu reguláciu pre neho končí – skrátka sa situáciou ďalej nezaoberá.
Ďalším uzlovým bodom morálneho rozhodovania je zvažovanie vlastnej ochoty
angažovať sa v situácii, t.j. jeho motivačný aspekt. Tento moment opäť skúma napr. J.Grác
prostredníctvom modelu MAK (Grác, J., 2008). Subjekt síce môže rozoznať mravný problém,
ale možno sa mu "nebude chcieť" ním zaoberať. V takom prípade sa opäť morálnej regulácii
vyhne. Nevyhne sa však neskorším dôsledkom, ako tiež ukazuje diagram.
Ak je subjekt ochotný v situácii sa nejako angažovať, nasleduje otázka na vlastnú
pripravenosť: "Viem ako na to?" V prípade, že vie (napr. spomenul si na veľmi podobnú
situáciu a jej spôsob riešenia), postupuje ďalej. V prípade, že nevie, pokúsi sa niečo
vymyslieť. Obidvomi cestami sa však dostáva do etapy hodnotenia vybaveného alebo
vymysleného postoja a následného konania.
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Hodnotenie môže mať viacero aspektov, my uvádzame hľadisko mravnej validity (je
to správne?), pragmatickej realizovateľnosti (je to uskutočniteľné?) a posúdenia vlastnej
kompetencie (fyzickej a psychickej pripravenosti). Každé z uvedených hodnotení môže pri
negatívnej odpovedi skončiť návratom do etapy bilancovania vlastnej motivovanosti zaoberať
sa situáciou. A tam môže subjektu napokon dôjsť trpezlivosť alebo energia dotiahnuť proces
rozhodovania do etapy konania.
Známe sú aj iné rozhodovacie zoznamy, napr. Kidderov (in Johnson, C.E., 2002)
obsahujúci aj právny aspekt, intuitívne hodnotenie, predstavu zverejnenia rozhodnutia, alebo
predstavu názoru vlastnej matky. Odporúča sa aj zvážiť zaujatie pozície spravodlivosti vs.
milosrdenstva, dlhodobej a krátkodobej perspektívy, pravdy vs. lojality.
Mravne problematická situácia má vždy nejaké dôsledky a to aj v prípade, že sa v nej
subjekt rozhodol neangažovať. Konanie i nekonanie ovplyvní prežívanú realitu Rp, ale aj
prežívanú normu Np, pravdaže odlišným spôsobom. Nekonanie často vedie k dodatočnej
racionalizácii nesprávneho postupu v zmysle psychickej obrany. Experimentálne bolo tiež
preukázané, že nečinné akceptovanie mravne závadných udalostí autoritami spôsobuje
nežiadúcu eróziu prežívaných mravných noriem (Bandura, A., 1991).
4 Experienciálna dynamika morálnej regulácie
Keďže subjektom morálnej regulácie je čovek, ide o proces, ktorého výsledky nie sú nikdy
zaručené a úplne predvídateľné. Spolupôsobia tu viaceré psychické javy, ktoré do procesu
vnášajú ďalšiu dynamiku a variabilitu.
Prvým z faktorov experienciálnej dynamiky je samotná štruktúra prežívania, v
ktorom možno rozoznať niekoľko zážitkových útvarov, resp. "subprúdov".:
(1) percepčno-motorickú scénu, ktorej je subjekt svedkom i účastníkom zároveň.
Táto scéna reprezentuje aktuálny vývoj situácie a pozície subjektu voči situácii. V
každodennom živote z praktických dôvodov stotožňujeme scénu s realitou.
(2) reflexívno-intencionálny stream, pozostávajúci z neustále aktualizovaných
myšlienok, predstáv, emócií a metakognícií, tvoriacich jednak komentár k situácii a zároveň
reprezentujúci intencie subjektu ako celistvého subjektu.
(3) pozíciu prvej osoby, prežívanú ako reprezentáciu seba, činný zdroj iniciatívy,
tvorivosti a energie, ako aj "subjektívny stred sveta".
Zážitkové útvary tvoria čiastočne autonómne, no navzájom sa dynamicky
ovplyvňujúce riadiace centrá systému vedomého prežívania, ktorý sa tak stáva
fenomenologicky vrcholnou individuálnou sebariadiacou inštanciou. Napriek v súčasnosti
módnej tendencii redukovať "psycho–" na "neuro–" (napr. Churchlandová, P., 2011) je
experienciálna úroveň psychiky podľa nášho názoru kľúčová, pretože hlavne z tejto úrovne
uchopenia vlastnej psychickej reality všetci riadime svoje životy.
Okrem načrtnutej zážitkovej dynamiky, vyplývajúcej zo samotnej podstaty explicitnej
psychiky ako niekoľkých vrcholových simulácií seba a sveta, ktoré občas spolupracujú a
občas si konkurujú, dokážeme bližšie špecifikovať nasledujúce javy: (1) vybrané situačné
vplyvy, (2) vybrané psychické reakcie a stavy, (3) vybrané problémy psychického
spracúvania významov, (4) dispozičnú osobnú skúsenosť, (5) vybrané trvalejšie psychické
tendencie (vlastnosti). Každá z týchto kategórií tvorí osobitnú zážitkovú dimenziu s
potenciálom vstúpiť do procesu morálnej regulácie a ovplyvniť jeho priebeh.
Situačné vplyvy
Usporiadanie samotnej morálne problematickej situácie môže viesť k
tomu, že dôjde k zamaskovaniu situačných kľúčov (napr. prekrytím častí percepčnomotorickej scény) a subjekt v dôsledku toho nepostrehne, že dochádza k porušovaniu
morálnej normy. Niektoré situácie (napr. marketingové kampane, maskovanie konfliktu
záujmov a pod.) sú úmyselne vytvárané tak, aby k tomu dochádzalo. Niekedy maskovanie
Zborník vedeckých štúdií

Strana 43

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

podnetov spôsobí aj príliš rýchly vývin situácie, kde nie je možné situačné kľúče
identifikovať. Nešťastné načasovanie vstupu do situácie (subjekt sa stáva napr. svedkom
hádky, ale keďže prišiel in medias res, nie je mu jasné, kto hádku na začiatku vyprovokoval
alebo eskaloval). V tomto prípade vzniká často mylný dojem, že hlavným aktérom je ten, kto
sa intenzívnejšie prejavuje.
Všetky distraktory, ovplyvňujúce momentálne fungovanie pracovnej pamäti (Sawaki,
L. & Steven, J., 2011), ohrozujú efektivitu akýchkoľvek psychických funkcií. Príchod iných
osôb, hluk z okolitého prostredia, zvonenie mobilných telefónov – to všetko môže odvrátiť
pozornosť od morálneho aspektu situácie, prípadne spôsobiť jej chybné zhodnotenie.
Zvyšujúca sa dostupnosť moderných komunikačných technológií bohužiaľ z dekády na
dekádu zvyšuje zaťaženosť nášho ekosystému novými distraktormi.
Psychické reakcie a stavy
Najvýraznejším procesom, ovplyvňujúcim morálnu reguláciu, sú samotnou mravne
problematickou situáciou alebo iným nesúvisiacim podnetom vyvolané emocionálne reakcie.
Evalvačno-regulačná podstata emocionality totiž vytvára aktiváciu, schopnú negovať snahy o
realizáciu racionálne vyprojektovanej morálnej regulácie. Špecifický účel jednotlivých
emocionálnych kvalít pritom dobre vystihuje napr. C.E.Izardova koncepcia diskrétnych
emócií (in Stuchlíková, I., 2002).
Samotné mravne problematické témy obvykle vyvolávajú silné emócie, čo možno
postrehnúť v reálnych i medializovaných diskusiách a komentároch. Typickým prípadom je
mravné rozhorčenie, začínajúce vetami typu "Ako toto niekto mohol...". Tzv. mravné city
(cit krivdy a cit viny) pritom obvyle pomáhajú sfunkčňovať a zrýchľovať morálnu reguláciu,
no zároveň na druhej strane môžu rôzne kombinácie primárnych emócií mravnú reguláciu
spomaľovať až blokovať (napr. hnevlivé reakcieˇ.
Všetkými zložkami prúdu zážitkov prenikajú nálady. Podľa koncepcie nálady
E.R.Thayera (1994, 2001) nálada nie je emóciou, ale bazálnym zážitkovým pozadím, t.j.
signálom režimu, v ktorom práve funguje naše vedomie. Nálada vzniká kombináciou dvoch
hlavných dimenzií: (1) napätie vs. pokoj, (2) dostatok energie vs. únava. Autor následne
rozlišuje štyri hlavné zážitkové kvality: pokoj spojený s energiou, napätie spojené s energiou,
pokoj spojený s únavou, napätie spojené s únavou. Každý z týchto zážitkov zvýhodňuje iný
typ sebariadiacej aktivity. Nízkoenergetické stavy zvyšujú riziko rezignácie na riešenie
mravného problému, euforické stavy zase zvyšujú riziko ľahkomyseľného prehliadnutia
morálneho aspektu situácie ("svet gombička").
V niečom podobný je konštrukt vôľovej sebakontroly R.F.Baumeistera a jeho
spolupracovníkov (napr. Baumeister, R.F. & Vohs, K.D. & Tice, D.M., 1998, Baumeister,
R.F. & Bratslavsky, E. & Finkenauer, C. & Vohs, K.D., 2001 atď.). Podľa ich koncepcie,
podloženej množstvom experimentov, je vôľa vrcholnou inštanciou, umožňujúcou facilitačne
alebo inhibične riadiť chaotický tok objavujúcich sa motivačných impulzov.
Slabinou vôle je, že ide o nešpecifický zdroj, podliehajúci v priebehu dňa
vyčerpávaniu s každým použitím, napr. rozhodnutím (obnovuje ho prísun glukózy a hlavne
spánok), čo spôsobuje znižujú sa spôsobilosť kontrolovať spontánne motivačné impulzy – jav
tzv. ego depletion (Baumeister, R.F. & Bratslavsky, E. & Muraven, M. & Tice, D., 1998).
Jedna z prvých ohrozených funkcií býva morálna autoregulácia. To vysvetľuje paradox, že
ľudia, vysoko efektívni v náročnom povolaní môžu po odchode z pracoviska do súkromia
vykazovať rôzne sebaregulačné dysfunkcie (Baumeister, R.F. & Heatherton, T.F. 1996).
Čoraz častejšie sa zmieňuje termín morálny stres, stresová reakcia na prijímanie
rozhodnutí s vážnymi a morálne diskutabilnými dôsledkami. Človek je niekedy nútený robiť
rozhodnutia, ktoré do určitej miery kolidujú s jeho mravným presvedčením (napr. voľba
menšieho zla). Typicky sú takto exponované profesie v zdravotníctve (Silén, M., 2011) s
Zborník vedeckých štúdií

Strana 44

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

ťažkými bioetickými dilemami, ale celkovo ide napr. o všetky vyššie manažérske pozície. Tu
môže psychológia morálky čerpať z poznatkov o zvládaní záťaže.
Problémy psychického spracúvania a utilizácie významov
Aj súčasná kognitívna psychológia prináša viacero podnetov, týkajúcich sa procesov riešenia
problémov, spôsobov uvažovania a rozhodovania. Medzi najsľubnejšie pokroky možno
považovať presadenie sa konceptu obmedzenej racionality, založenej na ekologicky
validnejšej predstave toho, ako uvažujú a rozhodujú sa ľudia v každodenných životných
situáciách. Hoci samotná myšlienka sa datuje už od 70. rokov 20. stor. (napr. Tversky, A. &
Kahneman, D., 1974), hlavný rozmach a určité modifikácie v psychológii zaznamenáva v
poslednej dekáde (napr. Gigerenzer, Gerd & Selten, Reinhard, 2001, Kahneman, D., 2003).
Človek v komplexných situáciách (teda aj v mravne problematických), nepostupuje pri
riešení problémov a rozhodovaní vždy lineárne a podľa racionálne vypracovaného algoritmu,
ale často používa intuíciu a zdanlivo iracionálne myšlienkové skoky, heuristiky. Filozof,
trénovaný v dôslednom odvodzovaní filozofických dôkazov by takéto zrýchlené riešenie
morálnych problémov nemusel schvaľovať. Prekvapivo často sa však takýto, ináč dosť
riskantný, spôsob uvažovania vypláca (napr. Gigerenzer, G. & Brighton, H., 2009, Cook, M.
& Noyes, J. & Masakowski, Y., 2007). Na možnosť aplikovania modelu obmedzenej
racionality v doméne morálneho usudzovaním v poslednej dobe explicitne upozorňuje
G.Gigerenzer (Gigerenzer, G., 2010).
Dispozičná osobná skúsenosť
Bohatým zdrojom interindividuálnych rozdielov v prístupe k riešeniu morálnych problémov
je dispozičná osobná skúsenosť – biografická, referečná i procedurálna.
V biografickej osobnej skúsenosti nachádzame postupne narastajúci súbor
spomienok na mravne problematické situácie, ktoré sa tak stávajú precedensmi vo vzťahu k
novým situáciám. Konkrétne zážitky úspechu alebo neúspechu, asociované s týmito
spomienkami, môžu ovplyvňovať pravdepodobnosť opakovania určitého typu zvládania
situácií a morálnej regulácie. V biografickej doméne účinkujú aj spomienky na konanie
osobných vzorov, či už skutočných alebo fiktívnych (rodičia, priatelia, filmy, knihy).
Referenčná osobná skúsenosť je tvorená presvedčeniami (od názorov, cez
vedomosti, po viery) a hodnotami, generalizovanými hodnotiacimi indexami asociovanými s
určitými významami, pričom v praxi sa manifestuje najmä v podobe zvnútornených
osobných ideológií (Poliach, V., 2011), obvykle obsahujúcich aj špecifické mravné kódexy a
v podobe sebapoňatia, ktoré determinuje zaobchádzanie človeka so sebou samým.
Porozumenie hodnotovej dimenzie referenčnej skúsenosti uľahčuje koncepcia hodnotových
typov, na ktorej pracuje S.H.Schwartz a ďalší (napr. Schwartz, S.H. & Bardi, 2001).
Referenčná osobná skúsenosť predstavuje najstabilnejšie jadro svedomia a zároveň
podstatu osobnej (a teda i mravnej) integrity. Obranné mechanizmy, často identifikované
psychoterapeutami, zabezpečujú práve stabilitu referenčnej osobnej skúsenosti. Hodnotové
konflikty, resp. konflikty osobných ideológií, patria medzi najzávažnejšie druhy intra- aj
interpersonálnych konfliktov.
Procedurálna skúsenosť ako súbor mentálnych a percepčno-motorických zručností a
scenárov tvorí dlhodobú osobnú výbavu nástorojov pre zaobchádzanie so sebou a svetom.
Niektoré mravne problematické situácie sa v živote opakujú častejšie, takže si myseľ
postupne vytvorí scenáre ich riešenia. Typické je napr. reagovanie na nájdenie vecí, ktoré
nám nepatria, alebo reagovanie na situácie klebetenia o niekom. Návyk používať určitý scenár
potom vytvára zo situácie rutinnú záležitosť. Ak je správny, konáme mravne "zo zvyku", ak je
nesprávny, potom máme sklon konať "nemravne".
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K cenným mentálnym zručnostiam, zvyšujúcim kvalitu psychického sebariadania a
integritu morálne závažných rozhodnutí, patria metakognitívne zručnosti, najmä rozvinutá
introspekcia a sebareflexia. Pomáhajú tak zabezpečiť si dostatočný "nadhľad" nad situáciami
a prekročiť tak perspektívu čisto osobného prospechu. (Lai, E.R., 2011)
Trvalejšie psychické tendencie
V správaní človeka sa prejavujú niektoré celkové tendencie, vznikajúce nenáhodnou
interakciou viacerých faktorov. Najvšeobecnejšie ide o osobnostné črty. V rámci koncepcie
Big Five nachádzame faktor, ktorý súvisí s mravnou integritou osobnosti, a to je faktor
svedomitosti. Osoby svedomitejšie majú tendenciu robiť morálne rozhodnutia
zodpovednejšie a viac pritom berú do úvahy existujúce pravidlá a normy.
V poslednej dobe sa stále častejšie spomína aj iný psychický zdroj, ovplyvňujúci
priebeh morálnej regulácie – morálna odvaha. Ide o tendenciu prekonať obavy z prípadných
negatívnych dôsledkov osobného angažovania sa v mravne problematických situáciách. Práve
uvedené obavy častokrát zabránia človeku zavŕšiť proces morálnej regulácie napriek tomu, že
mravný probém vidí, chce ho riešiť, vie ako na to a má na mysli zmysluplné riešenie. No
predstavy možnej sociálnej reakcie (nevôľa, výsmech, pomsta) častokrát zabránia konaniu.
Morálna odvaha sa pritom prejavuje naprieč rôznymi doménami ľudského života (Goud, N.
D., 2005, Kidder, R.M. & Bracy, M., 2001, Klaassen, C., 2010, Sekerka, L.E. & Bagozzi,
R.P. & Charnigo, R., 2009).
Záver
V štyroch stupňoch priblíženia sme sa pokúsili načrtnúť psychologickú komplexitu morálnej
regulácie s akcentom na jej experienciálne dimenzie. Našou snahou bolo pritom ukázať,
koľko známych premenných je možné zobrať do úvahy, t.j. koľko "zdrojov šumu" môže
reálne vstupovať do procesu morálnej regulácie a riešenia mravných problémov.
Boli to situačné vplyvy, psychické reakcie a stavy, špecifiká samotného spracúvania a
utilizácie významov, ako aj dispozičná osobná skúsenosť a trvalejšie psychické tendencie.
Zmienené experienciálne dimenzie sme neopisovali podrobne, zámerom bolo skôr upozorniť
na súvislosti, ktoré si ten, koho zaujmú, ďalej dosleduje.
Znalosť experienciálnych dimenzií morálnej regulácie môže byť vedecky užitočná
hlavne dvomi spôsobmi: (1) inšpirovať k tvorbe nových projektov empirických výskumov
morálnej regulácie, (2) naznačovať súvislosti a interpretáciu už získaných empirických dát.
V praktickej rovine môže prispieť ku zabrzedniu tendencie moralizovať zakaždým,
keď morálna regulácia zlyhá. Pretože vzhľadom na to, čo vieme o jej psychologickej
komplexnosti, sa zdá byť prekvapujúci skôr fakt, že občas funguje.
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Ako morálne uvažovanie vedie k porušovaniu morálnych noriem
Martin Hulín
Abstrakt. Uvažovaniu sa často pripisujú najväčšie úspechy ľudského myslenia a to aj
v morálnej oblasti. Morálnemu uvažovaniu sa často kladie hlavná úloha v morálke a jej
vývoji, ako to ilustrujú práce Piageta a Kohlberga, pričom sa považuje za nástroj vedúci
k lepším morálnym rozhodnutiam. Poukážem ale na skutočnosť, že morálne uvažovanie má v
morálke aj svoju negatívnu úlohu a veľakrát nás nevedie k lepšiemu správaniu či
vznešenejším morálnym cieľom. Veľmi často nás totiž morálne usudzovanie vedie
k porušovaniu morálnych noriem či k nespravodlivému správaniu a potláča naše morálne
intuície a emócie, ktoré sú vo svetle posledných výskumov pokladané za základ nášho
morálneho zmyslu. Dôvodom tejto skutočnosti je, že uvažovanie nám umožňuje nájsť dôvody
a výhovorky, ktorými sme si schopní ospravedlniť naše „amorálne“ správanie. Morálne
uvažovanie tak príliš dobre neslúži našim morálnym cieľom ale je aj živou pôdou pre morálne
pokrytectvo. Napriek mnohým zlyhaniam individuálneho morálneho usudzovania však
existujú okolnosti, za akých môže viesť k lepším rozhodnutiam. Sú to napríklad situácie
autentickej debaty a kolektívneho rozvažovania, v ktorých dokážeme pozitívne využiť
morálne usudzovanie na dosiahnutie lepších úsudkov a rozhodnutí. To je aj príležitosť pre
jeho rozvíjanie a využitie v edukácii.
Úvod
Ako vysvetliť bežné sociálne prehrešky, ako nezaplatenie za služby, parkovné, ilegálne
sťahovanie hudby či kníh, krádeže kancelárskych potrieb či tovaru v obchodoch a mnohé iné
relatívne „drobné“ prehrešky? Ako teda vysvetliť tie situácie, kde sú naše morálne záväzky
v rozpore s relatívne malým osobným prospechom? Ako sa ukazuje, morálne usudzovanie nie
vždy korešponduje s morálnym správaním (Bandura, 1990; Bandura et al. 1996, Bersoff,
1999, Gummerum et al., 2008). Prečo ale morálne úsudky a morálne správanie spolu
dostatočne nesúvisia, pričom by takýto vzťah mal vyplývať z racionalistických prístupov?
Aký je vlastne kognitívny mechanizmus neetického správania u nedelikventnej, nekriminálnej
populácie? Čo sa deje tesne pred spáchaním prehrešku, že umožňuje ľuďom správať sa
nemorálne bez toho, aby to ohrozilo ich seba-úctu a seba-hodnotu. Na tieto otázky sa pokúsim
dať odpoveď v nasledujúcej časti s využitím pojmov motivovaného morálneho uvažovania,
seba-úcty, osobného prospechu a racionalizácie.
V článku sa venujem negatívnej úlohe, ktorú morálne uvažovanie2 často zohráva pri
racionalizovaní neetického správania. Sústredím sa pritom na vysvetlenie neetického
správania „menších“ rozmerov (drobné krádeže, klamstvá, apod.), ktoré nie sú dostatočne
dobre vysvetliteľné dominantnými teóriami morálneho usudzovania. Napriek tejto negatívnej
úlohe však morálne uvažovanie môže zohrať aj pozitívnu úlohu, ak oceníme jeho sociálny
rozmer, tzn. jeho používanie v komunikácii a argumentácii. Tiež poukážem na možnosti
aplikovania poznatkov z popísaných experimentov do edukačnej praxe, hoci konkrétne
a špecifické odporúčania by si vyžadovali kolaboráciu viacerých odborníkov z praxe.
Na úvod poukážem na dôležitosť a význam morálneho uvažovania pri vývoji a zmene
morálky, keďže história poukazuje na viaceré takéto pozitívne zmeny. Hoci morálne
uvažovanie bolo dlho v centre pozornosti psychológov venujúcich sa vývinu morálky,
v posledných rokoch sme svedkami intuitívneho obratu v psychológii morálneho
2

Z angl. „reasoning“. Cieľom je odlíšenie tohto pojmu od pojmu usudzovanie, v angl. „judgement“.
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usudzovania, ktoré významne spochybnilo primárnu úlohu morálneho uvažovania. To je
chápané najmä ako proces následného racionalizovania si vlastného spávania. Ako ďalej
poukážem na príklade vybraných experimentov, motivované morálne uvažovanie zohráva
významnú úlohu pri racionalizovaní si vlastných rozhodnutí ešte pred ich vykonaním
a umožňuje nám v konečnom dôsledku správať sa neeticky bez toho, aby sme si to uvedomili
a čelili hrozbe straty vlastnej seba-úcty. Tá nám za bežných okolností „bráni“ vykonať
neetické činy, inak by sme čelili výčitkám svedomia či iným kognitívne disonantným
averzívnym pocitom. Takéto motivované morálne uvažovanie vytvára živnú pôdu pre
morálne pokrytectvo, kedy vlastné prečiny posudzujeme miernejšie ako rovnaké prečiny
druhých.
Význam morálneho uvažovania pri zmene morálky
Morálnemu uvažovaniu sa pripisujú veľké zásluhy pri zmene a vývoji morálky. Pozitívne
zmeny v postojoch k otroctvu, právach žien, menšín, zvierat, zrušenie detskej práce či
mučenia, ktoré boli zaznamenané za posledné storočia (počnúc obdobím Osvietenectva v 18.
storočí, ktorému sa nie nadarmo hovorí aj vek rozumu) sú viacerými vedcami považované za
výhru rozumu nad tradíciou a vierou a kde kľúčovú úlohu zohralo práve racionálne
uvažovanie (Bloom, 2010).
Príklady kritických udalostí v živote ľudí (napr. rozhodnutie ženy podstúpiť potrat) či
už spomínané spoločenské historické udalosti poukazujú na náročné morálne debaty
a vyjednávania (Pinker, 2011). Mnohé historické zmeny v morálnej oblasti boli sprevádzané
búrlivými intelektuálnymi debatami a snahou o ich odôvodnené vyvrátenie.
Na túto vlnu racionálneho uvažovania nadviazali v 20. storočí priekopníci v oblasti
morálnej vývinovej psychológie Piaget a Kohlberg, ktorí „rozumu“ pripisovali ústrednú a
kauzálnu úlohu v morálnom usudzovaní a morálnom rozhodovaní. Pri skúmaní morálky sa
sústredili na morálne dôvody, ktoré deti robili počas hier či dilem, pričom sa zaujímali o to,
ako vysvetľujú svoje morálne úsudky. Dospeli pritom k názoru, že morálne poznanie
a morálne úsudky sú primárne výsledkom uvažovania a reflexie. Jedinec sa akoby stával
sudcom, ktorý vedome hodnotí spravodlivosť, ujmu a férovosť pred tým, ako vyriekne súd.
Tento prístup sa niesol v duchu kognitívnej revolúcie, ktorá sa odohrala v psychológii v 60tych rokoch 20.storočia, a ktorá zdôrazňovala „chladné“ informačné mentálne procesy. Bola
to však aj reakcia na Freudove chápanie morálneho myslenia, lapeného do sieti nevedomých
konfliktov a nevedomých motivačných síl.
Záujem o fenomenológiu morálneho uvažovania podnietil najmä Lawrence Kohlberg,
ktorý tento kognitívny proces chápal ako vedomé používanie bežného morálneho jazyka
(podľa Haidt, 2001). Chápanie morálneho uvažovania ako vedomého kognitívneho procesu
znamená, že tento proces je „vedomý, namáhavý a kontrolovateľný, a že jedinec si uvedomuje
jeho priebeh“ (Haidt, 2001, s. 818). Podobne definujú morálne uvažovanie aj Paxton a Greene
(2010, s.6) ako „vedomú mentálnu aktivitu, ktorou jedinec hodnotí morálny úsudok
z hľadiska jeho konzistentnosti s inými morálnymi záväzkami, pričom tieto záväzky sú voči
jednému alebo viacerým morálnym princípom a v niektorých prípadoch k určitým morálnym
úsudkom.“
V súvislosti s morálnym uvažovaním ako aj s uvažovaním vo všeobecnosti vyvstáva
otázka, akú úlohu vlastne plní? Prínosom či výhodou uvažovania sa vo všeobecnosti
v psychológii uvažovania považuje jeho úloha pri kontrolovaní a korigovaní chýb intuícii
(Mercier, 2011). Veľké množstvo štúdií však poukazuje na skutočnosť, že uvažovanie neplní
túto epistemickú (a zrejme ani morálnu) funkciu dostatočne dobre, pričom ľudia dosahujú
mizerné výsledky aj v triviálnych úlohách, nedokážu napraviť očividné zlyhania intuícií
a často dospievajú uvažovaním k horším rozhodnutiam (Mercier & Sperber, 2011). To
minimálne spochybňuje „korigujúcu“ funkciu uvažovania.
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Intuitívny obrat v skúmaní morálky
V poslednej dekáde sme svedkami zásadného obratu v uvažovaní o podstate ľudskej morálky
a značnému spochybneniu primárnej úlohy morálneho uvažovania. Dominantným pohľadom
v súčasnosti je zdôrazňovanie primárnej úlohy intuícií a emócií v konštruovaní morálnych
úsudkov (Haidt, 2001). A tak v rozpore s Kohlbergovým racionalistickým pohľadom na
morálne usudzovanie, kde uvažovanie predchádza a určuje morálne úsudky, podľa
intuicionizmu morálne uvažovanie zvyčajne nasleduje morálne hodnotenie a nepredchádza
mu. Nasledujúc argumenty a výskumy Haidta (2001) sa ukazuje, že morálne hodnotenia sú
skôr priamym výsledkom spontánnych intuitívnych procesov a podobajú sa estetickým
pocitom (tzv. samozvané pravdy). Niektoré akty jednoducho „cítime“ ako nesprávne
a veľakrát nevieme, prečo to tak cítime. Morálne intuície nie sú teda chápané ako proces
vedomého uvažovania. Haidt et al. (n.d.) napr. poukázal na tzv. „morálne udivenie“3, t.j.
neschopnosť ľudí poskytnúť dostatočné dôvody pre ich morálne úsudky, avšak trvať na ich
platnosti. Napr. príležitostný sex medzi súrodencami pociťujú mnohí za nesprávny, aj keď
nemajú vedomé pochopenie, prečo to tak cítia. Aj keď im boli vyvrátené všetky dôvody pre
možné morálne odsúdenie takéhoto incestu, trvali na svojom. Zaujímavé je, že táto
„neschopnosť“ poskytnúť dôvody pre nemorálnosť incestu sa ukázala až po tom, čo
participanti poskytli v priemere 9 dôvodov pre podporenia svojho morálneho hodnotenia
(Mercier, 2011). Takéto dôvody však takmer vždy podporujú vlastné hodnotenia
a rozhodnutia. Jedná sa o proces vyhľadávania a interpretovania dôkazov, ktoré sú zaujaté už
zastávanými presvedčeniami, očakávaniami a túžbami (Kunda, 1990). Jedná sa dokonca o
jedno z najčastejších a najstabilnejších skreslení, ktoré psychológovia usudzovania a
rozhodovania zdokumentovali (Mercier, 2011).
Motivované morálne uvažovanie tak popisuje mentálny proces v situácii, kedy je
morálny úsudok motivovaný túžbou dosiahnuť určitý morálny záver. Jedinci totiž často majú
možnosť osobného prospechu, čo následne ovplyvňuje vnímanie (a)morálnosti danej situácie.
Osobný prospech následne skresľuje proces uvažovania spôsobom, ktorý prispôsobuje
morálne hodnotenie v súlade so želateľným záverom. Vopred sme tak naklonení vnímať
situáciu želateľným spôsobom a skresľujeme si našu interpretáciu rozhodnutí. Okrem toho
ale, že sme motivovaní ospravedlniť naše závery druhým, musíme ich aj sami akceptovať
a javiť sa racionálne aj sebe.
Morálne uvažovanie je teda v tejto intuicionistickej perspektíve chápané viac-menej
ako ex post facto proces fungujúci na zdôvodňovanie a ospravedlnenie si našich intuícií
a rozhodnutí. Nie sme teda ako sudcovia hľadajúci pravdu ale skôr obhajcovia snažiaci sa
vyhrať svoj prípad.
Mechanizmy amorálneho správania
Amorálne správania však vysvetľujú aj iné významné prístupy v morálke, ako však ďalej
poukážem, nie sú dostatočne vhodné na vysvetlenie neetického správania kvôli malému
osobnému zisku pri riskovaní straty vlastnej seba-úcty.
Jedným z možných mechanizmov amorálneho správania je kognitívna disonancia.
Mnohé experimenty preukázali, že ak sú ľudia podnietení klamať druhému alebo správať sa
v protiklade s pôvodnými morálnymi presvedčeniami (napr. silne zakorenenou predstavou
o seba ako morálne dobrej osobe), má to zväčša negatívne dopady na ich prežívanie (pocity
viny, výčitky, ohrozenie seba-úcty, stres) a vedie ich to k prehodnoteniu vnímania tohto
amorálneho správania za morálne akceptovateľné (Aronson, 1969; Festinger & Carlsmith,
1959). Kognitívna disonancia sa však deje väčšinou až po tom, ako človek niečo vykonal,
často po nepatrnom sociálnom tlaku experimentátora. Keďže má tento mechanizmus prevažne
3

Z angl. „moral dumbfounding“.
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post hoc pôsobenie (najskôr neetický akt, potom disonancia a až potom zmena vnímania aktu
ako akceptovateľného), nie je až tak vhodný na vysvetlenie spôsobu, ako sa ľudia najskôr
rozhodnú konať v protiklade so svojimi hodnotami. Navyše obava z disonancie, tzn. pocit
pokrytectva, ba mal byť pádnym dôvodom pre vyhnutie sa amorálnemu správaniu.
Z ekonomického hľadiska je zas výskyt amorálneho správania funkciou
pravdepodobnosti prichytenia, veľkosti obohatenia sa a miery trestu, čo má viesť
k maximalizácii vlastného záujmu (Mazar, Amir, & Ariely, 2008).
Podľa doménovej teórie Elliota Turiela (1983) existuje niekoľko oblastí či domén,
ktoré sú v danej situácii obsiahnuté, pričom morálna je iba jedna z nich (k ďalším patrí
doména sociálnych konvencií a doména osobnej preferencie či autonómie). Ne-morálne
požiadavky môžu byť niekedy výraznejšie ako morálne a to následne vysvetľuje správanie
protichodné s morálnymi princípmi. Tiež môže dôjsť k situácii, kedy nemáme dostatok
morálnej vôle nepodľahnúť bezprostredným osobným túžbam, prípadne sú náklady na
morálne správanie privysoké, aby sme ich zvládli. Podľa týchto prístupov sme teda schopní
určiť, čo je morálne správne avšak tieto hodnotenia ignorovať pre získanie relatívne malého
prospechu. Problematické pre tieto vysvetlenia ale je, že ľudia majú veľmi silnú potrebu
vnímať seba-samých ako správnych, čestných a morálne dobrých, tzn. chrániť si svoju sebaúctu a riadiť svoj dobrý dojem (Greenwald, 1980). To by ich malo viesť k rešpektovaniu
svojich morálnych princípov, ktoré nemožno len tak ľahko ignorovať. Prečo by mali obetovať
svoju seba-úctu pre relatívne malý zisk? Pre človeka by nemalo byť úplne jednoduché konať
v rozpore s morálnymi princípmi, ktoré zastáva bez toho, aby pocítil značnú mieru nepohodlia
či úzkosti s negatívnymi dopadmi na jeho seba-úctu, čo je značne averzívne.
Vysvetlenia doménovej teórie či teórií zlyhania vôle najlepšie objasňujú amorálne
správanie v situácii, ktorá zahŕňa buď (a) konflikt niekoľkých dôležitých hodnôt či cieľov, (b)
vysoké nároky na vykonanie morálneho aktu či (c) zúfalé okolnosti (Bersoff, 1999). Navyše
tieto teórie chápu osobný záujem iba ako protichodnú silu, ako pokušenie, ktorému nemožno
odolať. Pokušenie však môže byť aj motivačný faktor, ktorý priamo ovplyvňuje morálne
uvažovanie a vnímanie toho, čo je prijateľné správanie. Amorálne správanie tak môže byť aj
dôsledok toho, že človek nevníma vlastné konanie ako nesprávne (krádež nie je krádež).
Dokonca môžeme na základe osobného záujmu „nevidieť“, že niekomu ubližujeme, či zväčšiť
význam vlastných nárokov.
Racionalizácia a ospravedlňovanie tak môžu zabrániť spusteniu osobných sankčných
mechanizmov a spôsobiť tzv. morálny „výpadok“4 (Bandura, 1990). Ľudia sa totiž bežne
nepodieľajú na trestuhodných aktoch pokiaľ si vopred nezdôvodnili ich morálnosť. To, čo je
zavrhnutiahodné, môže byť vnímané ako oprávnené v dôsledku kognitívneho rekonštruovania
situácie. Ľudia následne konajú v mene morálneho imperatívu. Ako Bandura (1990)
presvedčivo argumentuje, „zmena civilizovaných ľudí na oddaných bojovníkov nie je
dosiahnutá zmenou ich osobnosti, agresívnych pudov či morálnych princípov ale kognitívnym
rekonštruovaním aktov ako je zabíjanie, aby ho bolo možné vykonať bez interných
sankcií...ľudia tak bojujú proti bezcharakterným diktátorom, ochraňujú hodnotu života,
svetový mier, či ctia si vlastnú národnú hrdosť“ (s. 29). Konanie na základe takýchto
morálnych imperatívov nie je podľa Banduru (1990) „nevedomý obranný mechanizmus ale
vedomý útočný mechanizmus“ (s. 30). Násilné činy sú tak vnímane odlišne odlišnými ľuďmi.
Jedných teroristické útoky sú druhými považované za oslobodzujúce hnutia.

4

Z angl. „moral disengagement“.
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Úloha morálneho uvažovania v experimentálnych podmienkach
V tejto časti sa bližšie venujem konkrétnym experimentom, ktoré podporujú interpretáciu
relatívne „malého“ amorálneho správania v dôsledku motivovaného morálneho uvažovania
(racionalizovania) pred samotným rozhodnutím sa takto správať.
Snyder et al. (1979) vychádzajúc z úvahy, že ľudia sa bežne vyhýbajú kontaktu
s hendikepovanými ľuďmi, poukázali na skutočnosť, že ak participanti nemajú dostatočný
dôvod, neurobia tak, hoci majú voči hendikepovaným predsudky. V jednej experimentálnej
podmienke dali participantom na výber sledovať ten istý film buď s hendikepovanou alebo
s nehendikepovanou osobou. V druhej experimentálnej podmienke im dali možnosť vybrať si
film, ktorý budú pozerať buď s hendikepovaným alebo s nehendikepovaným. Ukázalo sa, že
v tomto prípade si vo väčšej miere vybrali sledovať film s nehendikepovanou osobou. Ak
nemali na výber film, nemali dostatočný dôvod nesedieť s hendikepovanou osobou. Možnosť
ospravedlniť si svoj výber im tak v konečnom dôsledku umožnilo prejaviť svoj predsudok.
V experimente Bersoffa (1999) boli participanti „nedopatrením“ odmenení nad rámec
sumy, ktorá im bola sľúbená za účasť v experimente. Zisťovalo sa, koľkí spontánne poukážu
na túto skutočnosť. Manipulovalo sa so situáciou tak, že participanti mali odlišnú mieru,
s akou bolo jednoduché či zložité vytvoriť si morálne ospravedlnenie pre ponechanie si peňazí
navyše. Cieľom bolo poskytnúť participantom prijateľné a dostupné dôvody. V prvej
manipulácii boli priamo opýtaní, či dostali správnu sumu, ktorá im bola sľúbená v porovnaní
so situáciou, kedy mali peniaze priamo pred sebou a mali si ich zobrať bez spýtania sa (to
malo zabrániť dostupnosti dôvodu „popretia zodpovednosti“ ako pasívnych príjemcov, ktorí
neurobili nič zlé). Druhá manipulácia spočívala v presvedčení participantov, že suma nad
rámec pochádza od istého študenta, ktorého osobne stretli na rozdiel od veľkej firmy (to malo
zabrániť dostupnosti dôvodu spôsobenia „ujmy“ niekomu, keďže akt mohol byť vnímaný bez
obetí a teda bez ujmy neznámej firme). Tretia manipulácia spočívala v podnietení
participantov kritizovať niekoho iného za ospravedlňovanie si podobného neetického
správania. Tieto manipulácie mali zabrániť participantom v snahe „neutralizovať“ svoje
osobné motivácie (obohatenie sa) a sťažiť možnosť skresliť si a odôvodniť svoje obohatenia
sa ako morálne akceptovateľné. V základnej kontrolnej podmienke, kedy si respondenti sami
peniaze zobrali, oznámilo spontánne „obohatenia sa“ iba 20% z nich. V podmienkach,
v ktorých bola zavedená jedna „neutralizačná“ manipulácia sa priznalo od 45-60% z nich.
V podmienkach, kedy boli skombinované dve „neutralizačné“ manipulácie sa spontánne
priznalo až 80-85% z nich. Odlišná miera, do akej mali jedinci možnosť si interpretovať
situáciu a zdôvodniť si vlastné obohatenie tak viedla k odlišnej miere „podvodného“
správania. Navyše predošlé morálne uvažovanie nad „výhovorkami“ pre obohatenie sa malo
akýsi „očkujúci“ účinok pred ich použitím pri vlastnom odôvodňovaní a viedlo k etickejšiemu
správaniu.
V experimente morálneho pokrytectva Valdesola a DeStena (2008) mali participanti
priradiť vykonanie namáhavej alebo jednoduchej úlohy sebe alebo druhému, a to buď
náhodným mechanizmom (hodenie mincou) alebo na základe vlastného rozhodnutia.
Zisťovalo sa, do akej miery budú jednotlivé rozhodnutia hodnotiť z hľadiska spravodlivosti tí,
čo úlohu zadávali ako aj tí, čo ju dostali. Rozhodnutie prideliť ľahšiu úlohu sebe vnímali
samotní participanti spravodlivejšie ako tí, ktorí boli iba príjemcami tohto rozhodnutia.
Podstatnejšie však, ak boli pri tomto hodnotení vystavení kognitívnej záťaži (zapamätať si
niekoľko miestne číslo), hodnotenie spravodlivosti bolo úplne rovnaké u oboch skupín a efekt
motivovaného uvažovania sa stratil. To podporuje interpretáciu, že racionalizácia si
vyžadujúcej kognitívnu námahu, pričom primárne intuície sú charakteristické averziou voči
porušeniu férovosti tak u seba ako aj u ostatných. Pokrytecká sa teda javí skutočnosť, že
jedinci sa nesprávajú nestranne pri hodnotení morálnych štandardov a nechávajú sa ovplyvniť
osobným záujmom pri hodnoteniach férovosti aj za cenu vynaloženého úsilia. Ak by na
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druhej strane bolo pokrytectvo dôsledkom protichodných spontánnych intuícií (spontánne
pozitívne vnímanie vlastných prehreškov a spontánne negatívne vnímanie prehreškov
druhých), potom by zvýšenie kognitívnej námahy počas uvažovania nemalo zohrávať dôležitú
úlohu pri hodnoteniach spravodlivosti.
Mieru podvádzania s ohľadom na nejednoznačné chápanie situácie experimentálne
skúmali aj Mazar, Amir a Ariely (2008). Základ experimentu spočíval vo vyplnení
nenáročných sčítacích úloh a následnej výplate odmeny za ich výkon. Sledovalo sa pritom, za
akých okolností a do akej miery ľudia podvádzajú (uvedú väčší počet správne vyriešených
úloh ako skutočne dosiahli), ak majú na to príležitosť, resp. „dôvod“. Ak participantom bol
pripomenutý pred pokušením nejaký morálny štandard alebo sa mali zaviazať
k neexistujúcemu etickému štandardu, ich podvádzanie sa zminimalizovalo (bez ohľadu na to
či sa jednalo o veriacich či ateistov). To naznačuje, že bežne nie sú tieto štandardy
uvedomované a musia byť najskôr aktivované, aby mali motivačnú silu (nevedeli snáď, že
podvádzať je nesprávne aj bez toho, aby im to niekto pripomínal?) Na druhej strane sa ich
podvádzanie zvýšilo, ak sa namiesto peňazí použili tzv. tokeny, príp. ak si mali odmenu
vyplatiť sami alebo ak mali počet správnych odpovedí uviesť s tým, že pôvodný hárok
s úlohami roztrhali. Čím väčší bol priestor na interpretáciu si nejasnej situácie na zdôvodnenie
si svojho obohatenia sa, tým viac podvádzali a naopak. Podvádzali však iba do istej úrovne
(do cca 20% z toho, čo bolo možné), za hranicu ktorej by už bolo náročné nevidieť vlastné
správanie ako nemorálne. Veľkosť odmeny (od 20 centov po 5 dolárov) a pravdepodobnosť
prichytenia nemali žiadny vplyv na mieru podvádzania, v protiklade s ekonomickou teóriou.
V štúdii Bandura et al. (1996) porovnali výpovede učiteliek o problémovom správaní
žiakov s odpoveďami žiakov, týkajúcich sa miery ich schvaľovania rôznych mechanizmov
inhibovania interných sankcií ako sú dehumanizácia obetí, vyhýbanie sa zodpovednosti apod.
Z týchto mechanizmov sa žiaci najčastejšie prikláňali k morálnemu racionalizovaniu
a dehumanizovaniu obetí. Žiaci, ktorí tieto mechanizmy najviac schvaľovali boli zároveň
tými, ktorých učitelia označili za najviac problémových, prejavovali sa zníženou
prosociálnosťou ako aj zníženým pocitom viny.
Nejasnosť dôsledkov na sebecké správanie experimentálne skúmali na príklade
ekonomickej hry „dictator game“5 Dana et al. (2007). Poukázali na skutočnosť (a ďalší to
potvrdili), že ak participanti majú možnosť nepoznať dôsledky svojho správania na zárobok
druhého, každý druhý participant si vybral túto možnosť a rozhodol k sa k tzv. „strategickému
ignorovaniu“ vedúcemu následne k sebeckejšiemu rozhodnutiu (viac peňazí pre seba).
Zámerné nepoznanie vlastných dôsledkov pre druhých tak môže podnecovať sebecké
správanie. Tiež sa ukázalo, že v prítomnosti druhého „diktátora“ (participant, ktorý
spoluurčoval výšku zárobku) došlo k silnej tendencii zbavovať sa zodpovednosti za konečný
výsledok u oboch diktátorov (nebolo úplne jasné, kto ho spôsobí), čo ich taktiež podnecovalo
k výraznej sebeckosti. Štandardne pritom vyberali „férovú“ stratégiu (polovica pre seba,
polovica pre druhého) v 74% prípadov, kým v podmienkach nejasných dôsledkov či dvoch
diktátorov to bolo iba v 34-38% prípadoch. Neznamená to ale, že jedinci sa rozhodujú byť
sebeckí na úkor druhých, ale skôr, že nejasnosť o našich dôsledkoch na druhých poskytuje
priestor na prejavenie seba-záujmu.
Je tiež dôležité podotknúť, že tieto výsledky sú aj istom rozpore s vysvetľovaním
takéhoto správania (podelenie sa o peniaze s cudzími ľuďmi) v zmysle „sociálnych
preferencií“ (Fehr & Schmidt, 1999), ktoré majú odrážať preferovanie rovnakých výsledkov
či sociálne blaho. Participanti podľa výsledkov Dana et al. môžu v skutočnosti preferovať
5

Ekonomická hra, kedy je jednému hráčovi pridelená úloha „diktátora“, ktorý obdrží istú časť peňazí (od
jednotiek až po stovky dolárov) a o tieto peniaze má možnosť sa podeliť s druhým participantom, ktorý má iba
pasívnu úlohu peniaze prijať. Množstvo, ktoré druhý hráč obdrží je celkom závislé na preferencii „diktátora“.
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osobný záujem a neférový výsledok, pokiaľ majú na to dôvod či „výhovorku“ prečo sa
nemusia o niečo podeliť, ktorá im umožní utvoriť „ilúziu“ o vlastnej nesebeckosti. Štandardné
podelenie sa o peniaze v tejto hre teda môže znamenať, že „diktátori“ iba nechcú vyzerať
sebecky a dbajú na svoj morálny obraz či reputáciu u druhých, a preto prejavujú istú mieru
štedrosti. Môže to však byť aj tak, že obe motivácie, aj preferencia férovosti aj obava o svoj
morálny obraz často idú ruka v ruke, čo nevylučuje, že v niektorých situáciách môžu ísť aj
proti sebe. Výsledky Dana et al. preto nie sú v rozpore s úprimnou morálnou motiváciou, hoci
sa často správame pokrytecky.
Môžeme zovšeobecňovať?
Ukazuje sa, že pri osobnom záujme bežne skresľujeme a zľahčujeme morálne dôsledky našich
želaných správaní a následne konáme v rozpore s našimi morálnymi štandardmi. Zdá sa, že
motivované morálne uvažovanie má prevažne servilnú úlohu a napomáha pri racionalizovaní
správania. Samotnému nemorálnemu aktu tak predchádza jeho neinterpretovanie a skreslené
konštruovanie si ho ako morálne prijateľného, čo celkovo podporuje tieto rozhodnutia. Rôzne
neetické správania relatívne malého rozsahu (podvádzanie na skúške, drobné krádeže,
klamstvá, odchádzanie daňových povinností apod.) nie sú teda nutne dôsledkom narušenia
vzťahu medzi morálnym usudzovaním a správaním (či už slabou vôľou alebo závažným
konfliktom cieľov či hodnôt) ale aj skreslením procesu konštruovania vedúceho
k interpretácii, že nemorálne správanie je vlastne morálne akceptovateľné. Následne môžeme
trochu podvádzať a zároveň sa vyhnúť nepríjemným pocitom.
Situácie zväčša poskytujú istý manévrovací priestor pre ich interpretovanie a sú tak
živnou pôdou pre motivované skreslenie procesu konštruovania si danej situácie sebazáujmom. Vlastné prehrešky následne vnímame menej prísne alebo ich nevnímame vôbec,
ako rovnaké prehrešky u druhých. Pre takéto morálne pokrytectvo stačí iba presvedčiť
samého-seba, že daná situácia je výnimkou (krádež nie je krádež, ale pôžička či napravenie
nespravodlivosti apod.), na ktorú sa nevťahujú morálne princípy, čo je jednoduchšie ako
presvedčiť seba, že morálny princíp nie je platný vôbec (kradnutie nie je všeobecné správne).
Samotné negatívne postoje ku kradnutiu totiž nebývajú spoľahlivým prediktorom skutočného
správania sa (Bersoff, 1990). Hoci morálne postoje majú vzťah k správaniu cez
ovplyvňovanie zámerov jedincov, ak však motivované uvažovanie vedie ľudí ku skreslenému
interpretovaniu si situácie, že daný morálny postoj (kradnúť je zlé) je tak pre danú situáciu
nerelevantný, tento postoj nebude mať vplyv na zámery a tak ani na konečné správanie.
Morálne uvažovanie totiž nevedie k správaniu priamo, ale skôr nepriamo, a to tak, že
sa nakoniec rozhodneme pre taký čin, ktorý je ľahšie zdôvodniteľný. Motivácia naplniť si
nejakú túžbu (získať predmet) či vyhnúť sa náročnému záväzku nevedie priamo
k presvedčeniu, že čin je morálne v poriadku ale vedie ku skreslenému procesu hodnotenia
a tak sa výsledný dôvod, ktorý „legitimizuje“ amorálny akt, javí ako výsledok racionálnej
procedúry. Preto máme pocit, že racionalizácia sa musí javiť ako dostatočne oprávnená, aby
došlo k uľahčeniu neetického správania. Pochybnosti o adekvátnosti dôvodov by mali viesť
k aktivovaniu obáv o seba-úctu a motivovať k vyhnutiu sa takémuto správaniu.
Viaceré experimentálne štúdie, ktoré som analyzoval poukazujú na to, že nemorálne
správanie sa zvyšuje ako funkcia jednoduchosti interpretovania si nemorálneho správania ako
morálne neutrálneho alebo akceptovateľného. So zvýšenou mierou nejednoznačnosti
a klasifikačnej flexibility rastie aj miera neúctivého správania, bez toho, aby bolo negatívne
ovplyvnené naše seba-poňatie. Riziko prichytenia, možný zisk, či možný trest nehrajú pritom
podstatnú úlohu6. Na druhej strane sa ukazuje, že čím je priestor na rôzne vyhodnotenie
6

Aspoň čo sa daných experimentov týka. Je vcelku možné, že pri veľmi veľkej odmene by došlo silnejšiemu
konfliktu záujmov a k prevládnutiu osobného prospechu.
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situácie menší, tým menej sme náchylní hľadať vhodné dôvody pre naše neetické správanie.
So zvýšeným uvedomením si, či pripomenutím morálnych princípov sú ľudia oveľa menej
náchylní podvádzať.
Taktiež možnosti zbavenia sa či rozdelenia zodpovednosti podporujú skreslenie
vzťahu medzi aktom a jeho dôsledkami (napr. aj cez autoritu ako jasne demonštroval
Milgram). Jednak to oslabuje obavy o seba-úctu a seba-hodnotu ale aj záujem o blaho
druhých. Zbavenie sa viny, zdá sa, je často potrebné pre zachovanie si seba-úcty a vyhnutie sa
interným sankciám. Motivované procesy racionalizácie a zdôvodňovania často bránia
spusteniu alebo zjemňujú averzívnosť negatívnej reakcie na vlastné neférové správanie.
Proces ospravedlnenia navyše napomáha aj prejaveniu predsudkov bez toho, aby sme
mali o sebe pocit, že máme predsudky (Snyder et al., 1979; pozri tiež Crandall & Eshleman,
2003). Napr. ak prisúdime druhým hodnoty a presvedčenia, ktoré sú odlišné od našich
(prípadne v protiklade s nimi), vieme si tým ospravedlniť ich morálne vylúčenie, čo
podporuje ich diskrimináciu.
Morálne racionalizovanie nás tak v konečnom dôsledku vedie k morálnemu
pokrytectvu, tzn. skresleniu morálneho úsudku, kedy vlastný morálny prehrešok hodnotíme
menej prísne ako rovnaký prehrešok u druhých. Priestor pre pokrytectvo vyvstáva vlastne
z toho, že ako posudzovatelia správania druhých chceme, aby sa druhí správali morálne. Naše
vlastné pohnútky pre správanie sú však zložité a často predstavujú konflikt záujmov, ktorý
nám pomáha vyriešiť racionalizačný mentálny proces.
Prínos racionalizácií a morálneho uvažovania
Hoci boli racionalizácie vykreslené v negatívnom svetle, poukážem v tejto časti aj na niektoré
jej prednosti v morálnom živote človeka, pretože inak by bola funkcia a charakter morálneho
uvažovania z mojej strany výrazne negatívne skreslená. Racionalizácie sú často chápané ako
konfabulácie, ktoré si jednoducho vymyslíme a potom si robíme čo chceme. Dôvod pre
konanie však musíme vnímať ako dostatočne presvedčivý a hoci sú kritériá presvedčivosti
často nízke, nejaké predsa len existujú (Kunda, 1990). Ak by to tak nebolo, nebolo by možné
priviesť ľudí k nemorálnejšiemu správaniu tým, že im poskytneme užitočné dôvody či
„výhovorky“. Dávno by si už nejaký dôvod na ospravedlnenie našli. Napriek osobnému
záujmu sa snažíme nájsť dôvody, ktorými by sme presvedčili nestranného pozorovateľa. Nie
každý dôvod je totiž dosť dobrý, aby sa javil ako „rozumný“ či legitímny. Nemorálne činy
preto bežne nevykonáme pokiaľ nie sú vnímané v dôsledku motivovaného uvažovania
skreslene, a teda ako eticky prijateľné (Bandura, 1990). Neetické akty, ktoré nedokážeme
prijateľne vysvetliť a vopred odôvodniť nebudú zrejme vykonané. Ak proces utvárania
a hľadania racionalizácii nie je úspešný, jedinec je náchylný zmeniť svoje názory
a rozhodnutia k lepšiemu.
Morálne uvažovanie ďalej dobe slúži v podnecovaní akceptovať morálne dôvody
a závery u druhých a zásadný je preto aj jeho sociálny rozmer (Mercier & Sperber, 2011).
Hoci sme pri posudzovaní vlastných racionalizácií ochotní sa uspokojiť aj so slabšími
dôvodmi, pri hodnotení racionalizácii druhých máme väčší sklon byť v úlohe skeptika
a posudzovať vhodnosť morálnych dôvodov prísnejšie. To umožňuje skupine pri vzájomnej
autentickej debate (ochota počúvať a venovať pozornosť argumentom druhých, ktorí s nami
nesúhlasia) dospieť k lepším rozhodnutiam (Mercier, 2011). Dávame najavo, že „racionálne“
úvahy sú pre danú diskusiu dôležité. Druhí ich môžu kritizovať a ak sú nepostačujúce
a nedokážeme sa obhájiť, sme nútení zmeniť svoje názory často k vykonaniu tej správnej
veci. Podstatná je teda aj persuazívna funkcia morálneho uvažovania a morálne dôvody či
argumenty môžu viesť k zmene morálneho hodnotenia a rozhodovania.
Morálne uvažovanie je veľmi dôležité aj v bežnom morálnom živote napr. v riadení
vlastnej morálnej reputácie (Sperber & Baumard, 2012). Predvídať následky vlastného
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správania na našu morálnu reputáciu si vyžaduje predvídať reakcie a interpretácie druhých na
naše vlastné činy a postoje, čo vyžaduje uvažovanie. Ako zdôrazňujú Sperber a Baumard
(2012), strategicky odôvodnený spôsob obraňovania vlastnej reputácie znamená hľadať
rešpekt od seba samého a takto môže morálne uvažovanie viesť k morálnej integrite.
K vlastnej morálnej reputácii môžeme prispieť aj poskytnutím vhodných dôvodov pre naše
činy, a tak si ju budovať a ochraňovať. Skupiny môžu navyše vytvoriť pozitívny morálny tlak
tým, že vyvolávajú obavu o reputáciu jedincov a prinútia ich k dodržiavaniu svojich
záväzkov.
Aplikácie do edukačnej praxe
Výsledky experimentov naznačujú, že správnym nastavením situácie je možné znížiť
podvodné správanie a sú tak námetom na ich aplikovanie do praxe. Priama aplikácia
vychádzajúca z prezentovaných výskumov však nie je jednoduchá, keďže sa vždy jednalo
o dôvtipné a presne nastavené manipulácie tesne pred vykonaním neetického aktu. To nie je
v praxi vždy možné uskutočniť. Ak by sme predsa len chceli navrhnúť niektoré opatrenia,
ktoré by boli inšpirované prezentovanými experimentami, mohli by to byť napríklad tieto.
Keďže spochybňovanie rôznych pseudo-argumentov viedlo k zmenšeniu podvádzania,
zaujímavé by bolo učiť ľudí spochybňovať a kriticky hodnotiť ich používanie morálnych
princípov v špecifických situáciách, kde môžu mať osobný prospech z konania (Bersoff,
1990). Mohli by sme ľuďom poukázať na zlyhania morálneho uvažovania napriek často
dobrým úmyslom ako aj na zdanlivé vnímanie, že vlastne nerobíme nič zlé, a tak poukázať na
to, ako sa zbavujeme vlastnej viny a zodpovednosti. To by mohlo spôsobiť, že takéto dôvody
nebudú pre nich ďalej dôveryhodné a čiastočne ich to akoby „zaočkuje“ pred použitím týchto
pseudo-argumentov.
Individuálne skreslenia motivovaného uvažovania možno pozitívne využiť pri
vystavení sa skeptickému publiku, ktoré môže tieto dôvody ďalej kritizovať, zlepšiť, či
zavrhnúť a spoločne tak dospieť po vzájomných presviedčaniach k prepracovanejším
a racionálnejším hodnoteniam (Haidt & Bjorklund, 2007). To je priestor na podnecovanie
autentických debát a vzájomným kritizovaním si jednotlivých dôvodov.
Uvedomujem si, že tieto odporúčania slúžia len ako možný doplnok k celkovej
výchove morálneho charakteru a morálnemu usudzovaniu, ktoré je oveľa širšie
a komplexnejšie ako len dôraz na morálne uvažovanie.
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Hodnotový systém stredoškolskej mládeže v Slovenskej republike
a Nemeckej spolkovej republike v súčasnosti
Lujza Koldeová
Abstrakt. Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou hodnôt a hodnotových systémov
súčasnej stredoškolskej mládeže. Poskytuje základné teoretické východiská problematiky
hodnôt a zameriava sa aj na prezentáciu výsledkov empirických výskumných zistení.
Vzhľadom na to, že empirický výskum bol realizovaný v Slovenskej a Nemeckej spolkovej
republike porovnávame v príspevku hodnotové systémy slovenskej a nemeckej
stredoškolskej mládeže. Cieľom výskumu bolo poukázať na podobnosti, resp. odlišnosti
v hodnotovom systéme mladých ľudí v týchto dvoch skúmaných krajinách. Danú
problematiku sme skúmali pomocou posudzovacích škál v troch dimenziách: a) hodnoty ako
ideály, b) hodnoty charakterizujúce skutočný život, c) hodnoty na vyvolanie priaznivého
dojmu.
Teoretické východiská
Výchova k hodnotám, jej význam a úloha v živote človeka vystupujú výraznejšie do popredia
práve v súčasnosti, kedy naša spoločnosť prechádza mnohými zmenami. V dnešnej modernej
spoločnosti prevláda pluralizmus hodnôt a neexistujú takmer žiadne záväzné hodnoty.
Dochádza ku kríze hodnôt, k premenám hodnotových systémov jednotlivcov i spoločnosti.
Prehodnocuje sa doterajšie usporiadanie hodnôt, mení sa ich usporiadanie a význam.
Jednotlivci, ale aj celá spoločnosť sa často orientujú na materiálne hodnoty a preferujú
konzumný spôsob života. V týchto súvislostiach dochádza aj ku kríze rodiny. „Rúcajú sa
vzťahy, atomizujú rodiny, vznikajú nové vzťahy, deti sú vychovávané separátne, výchova
zaostáva za všetkými možnými pravidlami.“ (Tománek, 2012, s.10) Táto situácia má
negatívny dopad hlavne na deti a mládež, ktoré namiesto všeľudských morálnych hodnôt
neraz uprednostňujú tzv. „pseudohodnoty“ v nesprávne usporiadanom hodnotovom systéme.
Hodnoty majú interdisciplinárny charakter, zaoberajú sa nimi viaceré vedné
disciplíny: filozofia, sociológia, estetika, etika, psychológia, pedagogika ai. Každá z týchto
vied skúma hodnoty z rôznych hľadísk vzhľadom na svoj predmet skúmania.
V širšom zmysle sa hodnota vymedzuje ako „špecifická vlastnosť všetkých spoločenských a
prírodných javov, v ktorých sa prejavuje ich pozitívny alebo negatívny význam pre človeka.“
(Boroš, 1996, s.257)
Podobne aj Kučerová (1996) vymedzuje širšie poňatie hodnôt a definuje hodnoty ako
všetko, čo človeku prináša uspokojenie, čo uspokojuje jeho potreby a záujmy. Zdôrazňuje, že
základom každej hodnoty je užitočnosť a schopnosť uspokojovať niektoré potreby človeka
alebo naopak, tomuto uspokojeniu brániť. Podľa nej nie je hodnotami len to, čo je k životu
potrebné a užitočné, ale aj to, čo si ľudia vážia a obdivujú.
Kučerová (1996) zároveň chápe hodnoty aj v užšom slova zmysle ako základné
kultúrne kategórie, ktoré zodpovedajú vyšším sociálnym, mravným a estetickým normám
a ideálom.
Filozofia rozlišuje medzi hodnotou a nositeľom hodnoty (statkom), ako aj medzi
hodnotou a normou. Hodnotný predmet, statok ako norma, ideál má hodnotu, ale nie je
hodnotou. Hodnoty sú vo filozofickom zmysle všeobecné vlastnosti (kvality, atribúty), ktoré
sa v procesoch hodnotenia pripisujú nositeľom hodnôt prostredníctvom hodnotových pojmov,
napríklad dobrý, pravdivý, krásny, užitočný, zdravý apod. (Brugger, 2006)
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Sociológia chápe hodnoty ako celospoločensky uznávané ciele, ku ktorým
spoločenské inštitúcie usmerňujú činnosť členov spoločnosti. Hodnoty sa tu chápu ako odrazy
takých kvalít objektov alebo činností, ktoré uspokojujú potreby a záujmy väčšiny členov
spoločnosti alebo určitých skupín. Vyjadrujú to, čo je všeobecne považované za správne,
príjemné alebo žiaduce.
Podľa Kluckhohna (In: Enderle, 1993) sú hodnoty konštitutívne elementy každej
kultúry a každého sociálneho systému, ktoré sprostredkúvajú kultúrne významové obsahy
a tým regulujú správanie a konanie človeka.
Psychológia definuje hodnoty ako osobnostné vlastnosti, postoje, stanoviská a
presvedčenia o tých statkoch, ktoré ľudia hodnotia pre seba pozitívne, ako aj o subjektívnych
preferenciách týchto statkov.
To, čo človek kladne hodnotí, k čomu zaujíma pozitívny postoj, o čo prejavuje
záujem, predstavuje pre neho určitú hodnotu. Hodnoty z psychologického hľadiska je možno
chápať ako výrazy vzťahu medzi postojom a jeho objektom, ako osobnú koncepciu
žiaduceho. Hodnota nemusí byť totožná priamo s cieľom činnosti smerujúcej k uspokojeniu
nejakej potreby, ale môže sa chápať skôr ako dosiahnutie tohto cieľa alebo ako ideál.
Podľa Maslowa (In: Čačka, 1997) predstavujú životné hodnoty osobnú víziu dokonalého
života, sú niečím, pre čo má cenu žiť. Uspokojovanie takýchto životných hodnôt prináša
človeku najvyššiu radosť a šťastie, akýsi „metahedonizmus.“
V etike je dominantným pojmom mravná hodnota, charakterizovaná ako všetko to, čo
je spoločnosťou želateľné a žiaduce a vychádza pritom z mravných noriem spoločnosti.
„Hodnota je to, o čo sa má človek snažiť, čo stojí za to, aby sa stalo predmetom jeho
chcenia.“ (Kučerová, 1996) Zdôrazňuje sa tu interakčný aspekt hodnôt ako odraz vzťahov
človeka k človeku a ľudského konania zameraného na ľudské vzťahy. Mravnú hodnotu
neustanovuje človek, len si ju osvojuje, pričom by ju mal pochopiť a prijať za vlastnú, t.j.
interiorizovať ju.
V pedagogike chápeme hodnotu ako subjektívne ocenenie alebo mieru dôležitosti,
ktorú jedinec prisudzuje určitým veciam, javom, symbolom alebo iným ľuďom. Hodnoty
predstavujú základné vnútorné postoje človeka k svetu, sú vyjadrené vo forme
uprednostňovania istej činnosti pred inou, alebo istého predmetu pred iným. (Standop, 2005)
Podľa Masarika (1995) predstavujú hodnoty pre človeka dôležité javy a veci. Ich podstata je
vo vzťahu, nie v kvalite. Vznikajú v dimenziách, v ktorých si človek osvojuje svet a
usporadúva si veci a dianie podľa subjektívneho úžitku, logického, etického alebo estetického
hodnotenia.
Hodnoty predstavujú hlavné životné princípy, ktoré sa podieľajú na utváraní vzťahov
človeka k rozmanitým stránkam života. Ovplyvňujú celkový prístup človeka k svetu, jeho
sociálne správanie a svojou zameranosťou sa orientujú do budúcnosti. Hodnoty patria
k najdôležitejším faktorom regulujúcim ľudské správanie a konanie a sú podstatnou súčasťou
každodenného života. Z hľadiska významu pre ľudskú existenciu majú hodnoty trvalý
charakter, sú relatívne stabilné v každej spoločnosti a pre každého jedinca.
Hodnoty, ktoré človek uznáva, a ktoré ho motivujú k istému správaniu sú hierarchicky
usporiadané a vytvárajú hodnotový systém. Hodnotový systém predstavuje hierarchicky
usporiadaný zoznam hodnôt, ktorý odráža poradie a dôležitosť hodnôt zdieľaných určitou
skupinou populácie v určitom období. (Průcha 1995)
Poradie hodnôt v hodnotovom systéme je určované tak objektívnymi kvalitami
hodnôt, ako aj kvalitami hodnotiaceho subjektu. Svoj vlastný hodnotový systém má
spoločnosť, určitá skupina aj jednotlivec. Hodnotový systém jednotlivca môže byť, ale často
nie je totožný s hodnotovým systémom spoločnosti.
Grác (1997) charakterizuje hodnotový systém ako zložitý psychický proces, ktorý je
vlastný každému človeku, ktorý si ho môže, ale nemusí uvedomovať. Tvrdí, že na jednej
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strane je hodnotový systém relatívne ucelený a jednotný, na druhej strane je však dynamický a
otvorený, pretože človek neustále spoznáva nové hodnoty. Jeho tvorba je ovplyvnená
sociálnym prostredím, vekom, vzdelaním, skúsenosťami, postupným sebauvedomovaním a
inými mnohostrannými zmenami osobnosti. (Bucher, 1984)
Základným činiteľom pri odovzdávaní hodnôt a utváraní hodnotového systému u detí
je rodina. Veľký význam tu zohráva rodinná klíma, vzájomné vzťahy v rodine, ako aj
hodnotový systém a postoje v rodine. Týmito vplyvmi sa formujú postoje, hodnoty a základné
ciele dieťaťa do uceleného systému.
Z pedagogického hľadiska je dôležité, že človek hodnotu nevníma len rozumom, ale
prejavuje sa tu aj pôsobenie citov a vôle. Čím viac je človek pre určitú hodnotu ochotný
obetovať, čím viac námahy musí vynaložiť, tým viac si danú hodnotu váži. Niektoré hodnoty
si človek ani neuvedomuje, pokiaľ nie sú ohrozené alebo stratené.
Úplné prijatie hodnoty človekom nastáva vtedy, ak človek hodnotu chápe a túži po
nej. Človek sa tak stáva potvrdením danej hodnoty, čo udáva axiologické perspektívy celej
výchove. V rámci výchovného procesu je nutné viesť mladých ľudí k tomu, aby si vlastným
poznaním osvojovali všeľudské, etické a duchovné hodnoty.
Empirický výskum
Na problematiku hodnôt a hodnotových systémov sme sa zamerali v empirickom výskume
realizovanom v priebehu rokov 2001 až 2005. Výskum sme uskutočnili v Slovenskej
republike a Nemeckej spolkovej republike. Pre tieto dve krajiny sme sa rozhodli z dôvodu
odlišných socioekonomických podmienok života ako aj istých rozdielov v životnom štýle.
Ciele výskumu
Našim cieľom bolo:
• Zistiť, akým hodnotám pripisujú respondenti vo svojom živote najvyššiu prioritu.
• Spoznať, ktoré hodnoty predstavujú pre respondentov ideály.
• Poukázať na zhodu alebo rozporuplnosť medzi uznávanými a ideálnymi hodnotami v
hodnotovom systéme respondentov.
• Poukázať na podobné, resp. odlišné znaky v hodnotovom systéme respondentov zo
Slovenskej republiky v porovnaní s Nemeckou spolkovou republikou.
Hypotézy výskumu
1. Predpokladáme, že respondenti v skutočnom živote uprednostňujú materiálne hodnoty
viac ako v ideálnych hodnotových systémoch.
2. Predpokladáme, že respondenti z NSR uprednostňujú v živote spoločenské hodnoty
viac ako respondenti zo SR, u ktorých prevládajú mravné hodnoty.
3. Predpokladáme, že respondenti preferujú na vyvolanie priaznivého dojmu viac
materiálne hodnoty ako mravné hodnoty.
Metódy a metodika výskumu
Pri realizácii výskumu sme použili metódu posudzovacích škál zameranú na hodnoty
a hodnotové preferencie respondentov. Jednotlivé hodnoty sme začlenili do troch okruhov,
pričom sme vychádzali z Morrisových „13 životných ciest“ podľa Boroša (1996). Každý
okruh obsahoval súbor tých istých hodnôt, pričom nás zaujímal pohľad respondentov na ne z
rôznych hľadísk so zámerom získať čo najobjektívnejšie vyjadrenia. Jednotlivé okruhy boli
nasledovné:
1. okruh: Hodnoty ako ideály
2. okruh: Hodnoty charakterizujúce skutočný život
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3. okruh: Hodnoty na vyvolanie priaznivého dojmu
Výber jednotlivých hodnôt sme zostavili z najfrekventovanejších hodnôt získaných
v predvýskume, pričom v posudzovacích škálach sme ich náhodne zoradili. Respondenti mali
pri každej hodnote určiť význam, ktorý jej pripisujú a usporiadať ich od subjektívne
najvýznamnejšej po najmenej významnú.
Analýzu odpovedí a spracovanie výsledkov sme realizovali a vyhodnotili metódou
percentuálneho vyhodnotenia frekvencie výskytu a využili sme i koeficienty, na základe
ktorých sme určili poradie významnosti. Jednotlivým hodnotám sme priradili nasledovné
koeficienty: koeficient 5 = veľmi významné, koeficient 4 = významné, koeficient 3 = sčasti
významné, koeficient 2 = málo významné, koeficient 1 = nevýznamné.
Pri vyhodnocovaní sme jednotlivé hodnoty začlenili do 6 kategórií nasledovne:
a) Všeľudské hodnoty: zdravie, láska, rodina, viera v dobro.
b) Mravné hodnoty: charakternosť, pomoc iným, čestnosť, slušnosť, pracovitosť.
c) Intelektuálne hodnoty: vzdelanie, múdrosť.
d) Spoločenské hodnoty: úspech v povolaní, spoločenské uznanie, záujmy.
e) Materiálne hodnoty: peniaze, majetok, dom, auto, oblečenie.
f) Sociálne hodnoty: priateľstvo, spravodlivosť, úcta k ľuďom, zodpovednosť.
Charakteristika výskumnej vzorky
Celkový súbor nášho výskumu tvorilo 543 respondentov zo SR a NSR. Z toho bolo 331
respondentov zo Slovenskej republiky a 212 respondentov z Nemeckej spolkovej republiky.
Študentom stredných škôl na Slovensku bolo administrovaných 190 posudzovacích škál,
v Nemecku 120 posudzovacích škál. Podobne aj rodičom sme distribuovali 190
posudzovacích škál (Slovensko) a 120 posudzovacích škál (Nemecko) prostredníctvom ich
detí – študentov stredných škôl.
Výskumný súbor bol diferencovaný z hľadiska geografického rozdelenia, pohlavia,
veku a typu navštevovanej školy mladých ľudí. Pri rodičoch bola diferenciácia zabezpečená aj
stupňom vzdelania, druhom povolania a ich rodinným stavom.
V našom príspevku sa vzhľadom na rozsiahlosť výskumu zameriavame na
vyhodnotenie odpovedí študentov - mladých ľudí vo veku 15 až 19 rokov.
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Výsledky empirického výskumu
Hypotéza 1: Predpokladáme, že respondenti v skutočnom živote uprednostňujú
materiálne hodnoty viac ako v ideálnych hodnotových systémoch.
Hypotéza sa potvrdila.
Graf 1 Materiálne hodnoty ako ideály a ako skutočnosť
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Našim zámerom bolo porovnať, v čom sa odlišuje skutočný život respondentov od ich
ideálnych hodnotových preferencií vo vzťahu k materiálnym hodnotám.
V skutočnom živote predstavujú materiálne hodnoty pre respondentov z oboch
skúmaných krajín významné hodnoty. Potvrdzujú to dosiahnuté koeficienty 4 na Slovensku
a 4,2 v Nemecku, čo predstavuje 4. miesto v poradí významnosti. Preferovanie majetku a
financií charakterizujú súčasnú dobu mnohých, nielen mladých ľudí. Častokrát ich
nevhodným spôsobom ovplyvňuje reklama, negatívne príklady, konzumný spôsob života.
Usudzujeme, že to môže byť spôsobené aj súčasnou ekonomickou situáciou a sociálnymi
neistotami.
V grafe vidno isté rozdiely medzi ideálnymi a skutočnými hodnotovými systémami.
Zatiaľčo v skutočnom živote respondenti umiestnili materiálne hodnoty na popredné miesta, v
ideálnych hodnotových systémoch sa tieto hodnoty nachádzajú až na poslednom, resp.
predposlednom mieste významnosti. Materiálne hodnoty ako ideály dosiahli nasledovné
koeficienty: 3,2, čo predstavuje 10. miesto v poradí významnosti v Slovenskej republike a 3,0
poukazuje na 9. miesto v poradí významnosti v Nemeckej spolkovej republike.
Zistenia, že respondenti v ideálnych hodnotových systémoch kladú materiálne hodnoty
na posledné pozície považujeme za pozitívne.
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Hypotéza 2: Predpokladáme, že respondenti z NSR v živote uprednostňujú spoločenské
hodnoty viac ako respondenti zo SR, u ktorých prevládajú mravné hodnoty.
Hypotéza sa potvrdila.
Graf 2 Spoločenské hodnoty v porovnaní s mravnými hodnotami
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Výraznejším rozdielom medzi skúmanými krajinami je význam pripisovaný mravným
hodnotám, ktoré preferujú respondenti na Slovensku oproti respondentom z Nemecka, ktorí
uprednostnili hodnoty spoločenské a väčší význam prikladajú svojej kariére a úspechu v
povolaní. Dosiahnutý koeficient 4,2 umiestnil spoločenské hodnoty na 4. miesto v
ich hodnotovej preferencii. Respondenti zo Slovenskej republiky prisúdili hodnotám
spoločenskej kariéry s koeficientom 2,8 až posledné 10. miesto v ich hodnotovom systéme,
čím ich zaradili k málo významným hodnotám pre ich život.
Usudzujeme, že respondenti zo Slovenska kladú tieto hodnoty na nižšie pozície
v hodnotovom systéme vzhľadom na odlišné sociokultúrne a ekonomické podmienky života,
ako i celkovú životnú úroveň. Respondenti zo Slovenska preferujú dobré medziľudské
vzťahy, úctu k ľuďom, charakternosť, ku ktorým sú v rodine a škole vedení. Sú to významné
a aktuálne hodnoty, ktorých preferencia v hodnotovom systéme poukazuje na prosociálne
správanie. Z nášho výskumu vyplynulo, že mravné hodnoty si viac cenia slovenskí
respondenti, ktorí ich s koeficientom 3,8 umiestnili na 5. miesto v poradí dôležitosti.
V hodnotovom systéme nemeckých respondentov sa mravné hodnoty nachádzajú až na 8.
mieste v poradí významnosti. Predpokladáme, že vplyvom životnej úrovne a celkového
spôsobu života uprednostnili nemeckí respondenti spoločenský úspech a sebarealizáciu v
pracovnom živote pred rozvojom medziľudských vzťahov a sociálnymi kontaktmi. Celkovo
môžeme konštatovať, že v súčasnosti medziľudské vzťahy nie sú veľmi priaznivé, neraz
prevláda individualizácia, stúpa osamelosť a nezáujem o druhých ľudí.
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Hypotéza 3: Predpokladáme, že respondenti preferujú na vyvolanie priaznivého dojmu
viac materiálne hodnoty ako mravné hodnoty.
Hypotéza sa potvrdila.
Graf 3: Materiálne hodnoty v porovnaní s mravnými hodnotami
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Pomerne veľa respondentov ako zo Slovenska, tak aj z Nemecka by na vyvolanie priaznivého
dojmu uprednostnilo financie, majetok, bohatstvo. Materiálne hodnoty s koeficientom 4,5 na
Slovensku a 4,4 v Nemecku na 4. mieste v poradí významnosti, respondenti ich zaradili medzi
významné hodnoty. Mravné hodnoty reprezentované hodnotami ako úprimnosť, dobré
medziľudské vzťahy, charakternosť sa umiestnili s koeficientom 3,3 na 6. mieste v poradí
významnosti na Slovensku, v Nemecku dosiahli koeficient 3,1, čo predstavuje 8. miesto
dôležitosti.
Byť finančne zabezpečený, vlastniť dom, byt, auto, mať značkové oblečenie
predstavujú v súčasnosti pre mnohých mladých ľudí dôležité hodnoty. Táto situácia je zaiste
spôsobená súčasnou dobou charakterizovanou túžbou človeka po majetku, vlastníctve, snahou
mať dostatok materiálnych vecí. Neraz je to na úkor dobrých vzťahov medzi ľuďmi,
medziľudskej komunikácie a záujmu o druhých ľudí.
Záver
Poradie hodnôt v hodnotovom systéme slovenských a nemeckých respondentov poukazuje na
určité podobnosti, ale zároveň aj isté rozdiely medzi týmito krajinami. Je dôležité uvedomiť
si, že identifikácia dieťaťa s hodnotami sa uskutočňuje cez vzory v správaní rodičov a tak
môže dieťa preberať svoje osobné hodnoty priamo z hodnôt, ktoré určujú štýl rodičovského
života a od toho, aké hodnoty rodičia preferujú. Ak sa napríklad rodičia sústreďujú prevažne
na materiálne hodnoty, ak odmeňujú dieťa prevažne materiálnymi darmi alebo finančne,
zákonite tým bude silne ovplyvnený i hodnotový systém dieťaťa. Mnohí rodičia
uprednostňujú materiálne hodnoty, kariéru a najzákladnejšie ľudské hodnoty zaostávajú
ďaleko v úzadí.
Práve z týchto dôvodov je potrebné venovať čoraz viac pozornosti hodnotovej výchove
v rodine i škole. V súčasnosti má výchova pred sebou aktuálnu výzvu pripraviť deti
a mladých ľudí na život vo svete tak, aby uprednostňovali morálne a duchovné hodnoty.
Humanistická orientácia vyžaduje sústrediť sa popri vzdelávaní aj na rozvoj emocionálnej
stránky človeka, individuálnych schopností a záujmov človeka, ktoré tvoria predpoklad pre
formovanie inteligentného, spravodlivého, múdreho a milujúceho človeka.

Zborník vedeckých štúdií

Strana 65

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

Literatúra
BOROŠ, J. 1996. K problematike hodnôt adolescentov (stredoškolákov a vysokoškolákov). In
Pedagogická revue. ISSN 1335-1982, roč. XLVIII, 1996, č. 5-6, s. 257-266.
BRUGGER, W. 2006. Filosofický slovník. Praha: Naše vojsko. 639 s. ISBN: 80-206-0820-6.
BUCHER, T. 1984. Werte im Leben des Menschen. Bern: Paul Haupt Verlag. 164 s. ISBN 3258-03372-2.
ČAČKA, O. 1997. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich diagnostika. Brno:
Doplněk. 382 s. ISBN 9788072391073.
ENDERLE, G. et al. 1993. Lexikon der Wirtschaftsethik. Freiburg: Herder. ISBN 3-45122336-8.
GRÁC, J. 1997. Pohľady do psychológie hodnotovej orientácie mládeže. Bratislava: SPN.
340 s.
KUČEROVÁ, S. 1996. Človek – hodnoty – výchova. Prešov: Grafotlač. 231 s. ISBN 8085668-34-3.
MASARIK, P. 1995. Teória školskej a mimoškolskej výchovy. Nitra: VŠPg. 133 s.
PRŮCHA, J. - Walterová, E. - Mareš, J. 1995. Pedagogický slovník. Praha: Portál. 292 s.
ISBN 80-7178-029-4.
STANDOP, J. 2005. Werte-Erziehung. Einführung in die wichtigsten Konzepte der
Werteerziehung. Weinheim: Beltz. 157 s. ISBN 3-407-25375-3.
TOMÁNEK, P. 2012. Teoretické východiská rodinnej výchovy. Brno: Tribun. 165 s. ISBN
978-80-263-0233-9.

Zborník vedeckých štúdií

Strana 66

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

Úroveň morálneho usudzovania a sociometrické ukazovatele –
prieskum v štvrtom ročníku ZŠ
Eva Nábělková, Eva Kučeráková
Abstrakt. V príspevku sú prezentované výsledky prieskumu realizovaného v 22-člennej
triede štvrtého ročníka horehronskej základnej školy, ktorého cieľom bolo zmapovať úroveň
morálneho usudzovania v danom veku, ako aj zistiť prípadnú súvislosť medzi úrovňou
morálneho vývinu a sociálnou pozíciou v skupine rovesníkov. Údaje boli zbierané
štandardizovanými psychologickými metodikami – Testom morálnej zrelosti osobnosti
(Kotásková – Vajda, 1982) a Sociometrickým ratingovým dotazníkom (SO-RA-D; Hrabal,
1979). Výsledky prieskumu naznačujú vyššiu úroveň morálneho usudzovania u chlapcov
v porovnaní s dievčatami a existenciu stredne tesnej súvislosti medzi morálnou zrelosťou a
náklonnosťou prejavenou voči rovesníkom. Vzťah morálnej úrovne so sociálnom pozíciou
v zmysle vplyvu a v zmysle obľúbenosti v skupine nebol zistený.
Úvod
Morálku sa pokúšajú charakterizovať mnohé disciplíny. Z psychologického hľadiska možno
pod týmto pojmom chápať súbor princípov na posudzovanie dobra a zla (Hartl, 2004), ktoré
sú implicitne prítomné v mravnom vedomí (kam patrí aj usudzovanie), v mravnom cítení a v
mravných postojoch, a tak sa spolupodieľajú na regulácii konania (Kováč, 1996).
Osvojovanie si morálnych princípov je považované za kľúčový aspekt socializácie.
S prekonávaním egocentrizmu v ontogenéze sa vyvíja osobná morálka v zmysle citlivosti,
poznania a presvedčenia o tom, čo je dobré a čo je zlé. Osobnú morálku teda tvorí súbor
zvnútornených princípov či ideálov, ktoré pomáhajú jednotlivcovi rozlišovať morálne od
nemorálneho a aj konať na základe tohto rozlíšenia. Za kľúčový vonkajší ukazovateľ stavu
osobnej morálky jednotlivca sa považuje prosociálne správanie (Požár a kol., 1990). Úroveň
morálneho usudzovania možno zase považovať za vnútorný, resp. kognitívny ukazovateľ
dosiahnutého stupňa morálneho vývinu.
J. Kotásková (1987), jedna z kľúčových osobností psychologického skúmania vývinového
aspektu morálky v bývalom Československu, považuje morálny vývin za určitý postup od
podmienených a autoritou reprezentovaných princípov (rozoznávanie dobrého a zlého na
základe odmien či trestov), k prijatiu pravidiel, najskôr ako daných zvonku, neskôr
pochopených, zmysluplných a vnútorne záväzných pre jednotlivca vo vzťahu k – najmä
sociálnemu – prostrediu.
Najznámejšie koncepcie morálneho vývinu
O najväčší prínos v konceptualizácii morálneho vývinu dieťaťa sa zaslúžil švajčiarsky
psychológ J. Piaget. Na jeho teóriu neskôr nadviazal a rozšíril ju Američan L. Kohlberg. Obe
koncepcie morálneho vývinu – Piagetova aj Kohlbergova – vychádzajú z empirických
výskumov realizovaných ich autormi v 30. – 50. rokoch 20. storočia (Kováč, 1996). Tieto
teórie už teda nepatria medzi najmladšie, stále sú však najviac diskutované a rozhodne majú
svoje opodstatnenie aj v súčasnosti.
Teória J. Piageta vznikala na základe autorových pozorovaní a experimentov, ale najmä na
základe empirického poznávania vývinu pravidiel pri detskej hre. Piaget (podľa: Heidbrink,
1997) rozlíšil nasledujúce štádiá morálneho vývinu detí:
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• štádium heteronómnej morálky (cca. do 7 rokov), v ktorom sú morálne pravidlá
podmienené autoritou a vlastné konanie aj konanie druhých je hodnotené ako dobré
alebo zlé na základe noriem stanovených dospelou autoritou;
• hetero-autonómne štádium (cca. 7-11 rokov), v ktorom dieťa začína postupne
uplatňovať vlastné hodnotiace stanoviská, ale jeho morálka je ešte relatívne rigidná –
stanovené pravidlá platia bez ohľadu na situačnú rôznorodosť;
• štádium autonómnej morálky (cca. od 12 rokov), v ktorom už sú pravidlá záležitosťou
dohody a je možné ich meniť, určité konanie sa považuje za správne alebo nesprávne
bez ohľadu na dospelého, do úvahy sa berie aj motivácia k danému konaniu a
špecifiká konkrétnej situácie.
L. Kohlberga (podľa: Heidbrink, 1997) zaujímala najmä štruktúra detského usudzovania.
Výskumne zadával desať-, trinásť- a šestnásťročným chlapcom na riešenie série morálnych
dilem v podobe obrázkov určitých problémových sociálnych situácií. Na základe analýzy
odpovedí chlapcov dospel k záveru, že vývin prechádza nemenným sledom troch morálnych
úrovní, pričom každá z nich zahŕňa dve relatívne samostatné morálne štádiá. Tieto štádiá
možno chápať aj ako určitý špecifický spôsob morálneho usudzovania. Kohlberg (podľa:
Heidbrink, 1997) teda rozlíšil nasledujúce úrovne a štádiá.
2.2.1 Úroveň I. – PREDKONVENČNÁ MORÁLKA
Dieťa sa prispôsobuje pravidlám autority, aby sa vyhlo trestu alebo získalo odmenu,
rozlišuje dobro a zlo len na základe usmernenia autoritou.
• štádium 1. – „orientácia na trest a poslušnosť“;
• štádium 2. – „naivný hedonizmus“ (dieťa sa správa tak, aby získalo odmenu alebo
dosiahlo osobný cieľ).
2.2.2 Úroveň II. – KONVENČNÁ MORÁLKA
Jednotlivec dodržiava pravidlá a sociálne normy, aby si zaslúžil uznanie iných a udržal
sociálne postavenie. Reaguje na spoločenské pravidlá a považuje za správne plnenie toho,
čo od neho očakáva rodina, resp. spoločnosť. Dôležité je byť „dobrým“ v očiach ostatných.
• štádium 3. – „morálka poslušného dieťaťa“ (morálne je to správanie, ktoré robí
radosť iným, ktoré im pomáha alebo ktoré iní schvaľujú);
• štádium 4. – „morálka udržiavania sociálneho postavenia“ (správne je to, čo
zodpovedá pravidlám legitímnej autority).
2.2.3 Úroveň III. – POSTKONVENČNÁ MORÁLKA
Dobro a zlo je chápané z hľadiska zásad univerzálnej spravodlivosti, ktoré môžu byť aj
v rozpore s očakávaním zo strany iných, s nariadením autority alebo aj so zákonom.
• štádium 5. – „morálka zmluvy, individuálnych práv a demokraticky prijatého
zákona“ (človek si uvedomuje, že zmyslom spravodlivých zákonov je vyjadrovať
vôľu väčšiny a podporovať ľudské hodnoty);
• štádium 6. – „morálka individuálnych zásad svedomia“ (človek definuje správne
a nesprávne na základe etických princípov, ktoré si sám zvolil).
Je zrejmé, že Kohlbergove úrovne morálneho usudzovania možno s určitým
zjednodušením prepojiť s Piagetovými etapami vývinu morálky tak, že predkonvenčnú
úroveň priradíme k heteronómnej etape, konvenčnú k hetero-autonómnej etape a
postkonvenčnú k autonómnej etape morálneho vývinu. Kohlberg – rovnako ako Piaget –
predpokladal, že základom vývinu morálneho usudzovania je kognitívny vývin spolu so
sociálnymi skúsenosťami.
L. Kohlberg svoje empirické zistenia o chlapčenskom riešení morálnych dilem
zovšeobecnil do podoby teórie morálneho vývinu, čím si vyslúžil kritiku najmä zo strany
americkej psychologičky C. Gilliganovej. Nakoľko podľa Gilliganovej (2001) sa Kohlberg pri
skúmaní morálneho vývinu zameriaval najmä na logiku riešenia morálnych problémov,
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dievčatá zdôrazňujúce vzťahovosť a veriace v komunikáciu ako spôsob riešenia konfliktu
jednoducho nezapadali do obrazu videného cez Kohlbergove kritériá. Keď sa Kohlbergova
škála použila ako meradlo, dievčatá dosahovali horšie výsledky, akoby preukazovali nižšiu
úroveň morálnej zrelosti než rovnako starí chlapci (Heidbrink, 1997). Gilliganovej kritika
vyústila do novej koncepcie. Gilliganová ňou však nechcela vyvrátiť Kohlbergovu teóriu, ale
doplniť ju teóriou morálneho vývinu založenou na zodpovednosti voči druhým. Podľa nej
bolo potrebné zakomponovať do vysvetľovania psychosociálneho a morálneho vývinu „hlasy
žien“, ktoré odlišným spôsobom „artikulujú“ morálku, resp. odlišným spôsobom konštruujú
morálne dilemy a ich riešenia (Gilliganová, 2001; Heidbrink, 1997).
Podľa Gilliganovej (2001) ženy chápu morálne problémy ako konflikt zodpovednosti a nie
ako konflikt práv, čo je charakteristické pre morálne chápanie mužov. Ústrednými pojmami v
ponímaní žien sú pojmy zodpovednosti a starostlivosti, ktoré sa odvíjajú od chápania vzťahov
medzi ja a druhými. Autorka zároveň zdôrazňuje, že chápanie zodpovednosti a starostlivosti
sa tiež vyvíja v istej časovej postupnosti. Výsledky výskumu (hoci neumožňujú širšiu
generalizáciu, ako na to upozorňuje aj samotná autorka), odhaľujú postupnosť vývinu troch
perspektív, v ktorej po počiatočnej fáze sústredenia sa na vlastné prežitie nastupuje hľadisko
zodpovednosti za druhých, ktoré je napokon vystriedané tretím hľadiskom, sústredeným na
dynamiku vzťahov medzi ja a druhými, v ktorom sa starostlivosť o druhých stáva vedome
zvoleným princípom úsudku.
Morálny vývin v období mladšieho školského veku
Začiatkom školského veku nastáva v kognitívnom vývine tzv. štádium konkrétnych operácií,
kedy dieťa uplatňuje logiku na konkrétnych veciach, nedokáže však ešte rovnakým spôsobom
zaobchádzať s abstraktnými pojmami. Do tohto obdobia spadá taktiež proces, v ktorom
egocentrizmus stále viac uvoľňuje miesto schopnosti zaujať perspektívu iných ľudí a tú
konfrontovať s vlastným uhlom pohľadu. Morálny vývin nadväzuje na vyspelosť
kognitívnych schopností. Postupne sa stráca autorita dospelého, dieťa začína uplatňovať
vlastné hodnotiace stanoviská. Je to však ešte značne rigidná morálka, stanovené zásady platia
pre všetkých rovnako, bez ohľadu na okolnosti. Je správne byť poslušným a podľa tohto
kritéria dieťa rieši väčšinu dilem (Jakabčic, 2002). Je to typ hetero-autonómnej morálky –
prechodové štádium vo vývine smerom k autonómnej morálke.
H. Heidbrink (1997) uvádza, že autonómna morálka spočíva na spolupráci a
spolupatričnosti detí medzi sebou. Jednostranná úcta k rodičovskej autorite je nahradená
vzájomným rešpektom detí. Prechod k autonómnej morálke sa uskutočňuje až vtedy, keď sa
dieťa správa k ostatným tak, ako by si prialo, aby sa ostatní správali ku nemu. Pravidlá sú
považované za vec dohody a sú meniteľné – rozhoduje sa teda o nich demokratickou cestou.
Morálna zrelosť
Vek, kedy je človek morálne zrelý, nemožno určiť presne – je to u každého individuálne.
Morálny vývin človeka je mimoriadne zložitý a mnohostranný proces. L. Požár (1990)
uvádza, že jedným z jeho najdôležitejších aspektov je vývin potrieb a motivácie, utváranie
životných hodnôt a vzťahu k iným ľuďom. Obsah potrieb a motívov môže byť taký, že pri ich
uspokojovaní sa človek dostáva do rozporu so záujmami iných, preto si vyžaduje morálnu
kontrolu. Systém hodnôt zase určuje obsah morálnych problémov, ktoré musí človek v živote
riešiť (napríklad ľudia, ktorí považujú za životnú hodnotu pomoc iným ľuďom, sa stretnú s
inými morálnymi problémami než ľudia, ktorí si najviac cenia materiálny blahobyt).
Individuálna úroveň morálneho vývinu jednotlivca je podstatne ovplyvnená sociálnymi
faktormi. Nevyhnutnou podmienkou je aj primeraná úroveň kognitívneho vývinu, ktorá
znásobuje skúsenosti dieťaťa a zároveň spôsobuje, že priame vplyvy vonkajšieho prostredia
sa menia cez zložité vnútorné systémy (Jakabčic, 2002).
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Morálna zrelosť v ponímaní kognitívno-vývinového prístupu spočíva v morálnosti
založenej na zvnútornených princípoch a zahŕňajúcej nielen prijatie a vyjadrenie úsudkov,
ktoré sú morálne, ale aj konanie v súlade s nimi (Lajčiaková, 2005).
Problém a cieľ prieskumu
Morálny vývin v značnej miere zasahuje do sociálnych vzťahov, čo môžeme sledovať už
u detí mladšieho školského veku. V tomto období narastá potreba priateľstva a každý
jednotlivec túži patriť do skupiny vrstovníkov, byť nimi prijímaný. Môže byť aj úroveň
morálneho vývinu faktorom podieľajúcim sa na sociálnej prestíži žiakov mladšieho školského
veku?
Cieľom nášho prieskumu bolo zmapovať úroveň morálneho usudzovania v školskej triede
žiakov 4. ročníka ZŠ vrátane prípadných medzipohlavných rozdielov, ako aj zistiť, či existuje
vzťah medzi úrovňou morálneho vývinu a sociometrickými ukazovateľmi (obľúbenosť v
triede, vplyv v triede, spolužiakom prejavovaná náklonnosť).
Metóda prieskumu
Prieskum bol realizovaný na žiakoch štvrtého ročníka (N=22), pričom išlo o 13 dievčat a 9
chlapcov vo veku 9-10 rokov navštevujúcich základnú školu v horehronskej obci Čierny
Balog (cca. 5 200 obyvateľov). Výber vzorky bol zámerný v kombinácii s príležitostným.
Nakoľko našu prieskumnú vzorku tvorila len jedna školská trieda, nenárokujeme si na vysokú
zovšeobecniteľnosť výsledkov prieskumu.
Na zistenie úrovne vývinu morálneho usudzovania sme použili štandardizovanú metodiku
Test morálnej zrelosti osobnosti (TMZO) autorov J. Kotáskovej a I. Vajdu (1983). Test
obsahuje 11 problémových situácií (týkajúcich sa napríklad detskej krádeže, bitky, klamstva
a pod.) formulovaných rodovo špecificky, pričom skóre sa prideľuje podľa spôsobu ich
riešenia. Celkové skóre je ukazovateľom úrovne morálneho usudzovania, resp. morálnej
zrelosti. Odpovede – riešenia detí pri každej zo situácií sa klasifikujú nasledovne:
• ODV – odvolanie sa na autoritu („Poviem to mame/pani učiteľke“) – skóruje sa 0 bodmi;
• VER – verbalizácia („Poviem, aby to už nerobil“, obrátenie sa na previnilú osobu) –
skóruje sa 2 bodmi;
• REC – reciprocita („Odplatím mu to/dám mu tiež facku/tiež mu niečo vezmem“) –
skóruje sa 7 bodmi;
• TRE – „sociálny trest“ („Povedal/a by som deťom, aby sa s ním nerozprávali, keď sa tak
správa“), alebo poukázanie na zásadu/normu, alebo kompenzácia poškodenia, alebo
rozsúdenie účastníkov konfliktu – skóruje sa 9 bodmi;
• NIČ – odmietnutie riešenia, neangažovanie sa („Nezaujíma ma to“, „Nevšímal by som si
to“) – skóruje sa 0 bodmi;
• Ø – neriešenie, bez odpovede – skóruje sa 3 bodmi.
V teste možno okrem hlavného (celkového) skóre sledovať aj subskóre z pozície subjektu
– dieťa sa má vžiť do roly aktéra príbehu a subskóre z pozície pozorovateľa – dieťa sa má
vžiť do roly pozorovateľa deja príbehu. Ako príklad problémovej situácie z Testu morálnej
zrelosti osobnosti (verzia pre dievčatá) možno uviesť:
„Predstav si, že idete zo školy na výlet. Spolužiačka ti zoberie jedlo, ktoré máš so sebou,
ujde s ním preč a zje ti ho skôr, ako ju stačíš dobehnúť. Čo by si urobila? Čo by si robila,
keby jedlo zjedla inej spolužiačke?“
Na zistenie sociometrickej pozície žiakov v triede z hľadiska vplyvu a obľúbenosti, ako aj
na zistenie miery náklonnosti prejavovanej spolužiakom sme použili štandardizovanú metódu
Sociometrický test, resp. Sociometrický ratingový dotazník autora V. Hrabala (1979) – tzv.
SO-RA-D. SO-RA-D-om sa zisťuje aktuálny stav sociálnych vzťahov v skupine, aktuálna
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štruktúra skupiny. Všetci členovia skupiny sa vzájomne hodnotia na 5-bodovej stupnici,
pričom 1 znamená vysoký vplyv/vysoká obľúbenosť v triede a 5 znamená žiadny
vplyv/neobľúbenosť v triede.
Administrácia batérie oboch použitých nástrojov prebehla v časovom rozpätí 1,5 hodiny (z
toho chlapci 45 minút, dievčatá 45 minút). Prieskum bol realizovaný na prvej a druhej
vyučovacej hodine v neprítomnosti učiteľa.
Výsledky prieskumu
Pri porovnaní priemerného skóre Testu morálnej zrelosti osobnosti (TMZO) žiakov v našej
vzorke s normou pre daný vek musíme konštatovať, že úroveň morálnej zrelosti je nižšia.
Najvyššie dosiahnuté skóre u sledovaných žiakov bolo na dolnej hranici autonómneho štádia.
Priemer skupiny (72,6) poukazuje na hetero-autonómnu morálku (hetero-autonómne štádium:
od 50 do 100 bodov). Súhrnnú informáciu o výsledkoch v TMZO ponúkame v nasledujúcej
Tabuľke 1 vo forme základných deskriptívnych ukazovateľov.
Tabuľka 1 Základné deskriptívne ukazovatele pre TMZO (N=22)

celkové skóre TMZO
MZ – rola pozorovateľa
MZ – rola aktéra

AM

SD

NORMA TMZO

72,6
32,6
31,1

17,5
9,0
10,3

77-104

MZ – morálna zrelosť

V nasledujúcom grafe (Obrázok 1) prezentujeme výskyt jednotlivých typov odpovedí
(spôsobov riešení) pri problémových situáciách TMZO u chlapcov a dievčat.
140

počet odpovedí

120
100
80

dievčatá

60

chlapci

40
20
0
ODV

VER

REC

TRE

NIČ

Ø

spôsoby odpovedí

ODV – odvolanie sa na autoritu
VER – verbalizácia
REC – reciprocita
TRE – „sociálny trest“/poukázanie na normu/kompenzácia poškodenia
NIČ – odmietnutie riešenia, neangažovanie sa
Ø – neriešenie, bez odpovede

Obrázok 1 Výskyt jednotlivých spôsobov riešenia situácií v TMZO u chlapcov a dievčat
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Na Obrázku 1 možno postrehnúť častejšie odvolávanie sa na autoritu a verbalizáciu u dievčat
v porovnaní s chlapcami. Chlapci zase častejšie než dievčatá riešili problémové situácie
formou reciprocity. Výskyt v TMZO morálne najvyššie hodnotených riešení („sociálny trest“,
poukázanie na normu, kompenzácia) je oproti iným typom riešení relatívne nízky. V našej
vzorke sa často vyskytovalo neriešenie situácií, neodpovedanie na položené otázky (Ø). Túto
zvýšenú neochotu reagovať prejavili vo väčšej miere dievčatá ako chlapci.
V nasledujúcom Obrázku 2 prezentujeme grafické porovnanie chlapcov a dievčat vzhľadom
na prieskumne sledované premenné (TMZO, SO-RA-D).

priemerné hrubé skóre

82
80
70

66

66

62

60

63
57

66
61

50

38

40
30

29

28

35

20
10

dievčatá (N=13)
chlapci (N=9)
Obrázok 2 Medzipohlavné porovnanie morálnej zrelosti a sociometrických ukazovateľov
Na základe porovnania na Obrázku 2 možno usúdiť, že dievčatá dosahujú nižšia úroveň
morálnej zrelosti ako chlapci, a to tak z hľadiska pozorovateľa, ako aj aktéra. Taktiež
sociometrický ukazovateľ v zmysle priemerného vplyvu je vyšší u chlapcov. Naopak,
sociometrický ukazovateľ v zmysle priemernej obľúbenosti, ako aj priemerná prejavená
náklonnosť voči spolužiakom sú vyššie u dievčat v porovnaní s chlapcami. Výsledky
štatistického testovania významnosti rozdielov medzi skupinou chlapcov a skupinou dievčat
dvojvýberovým t-testom identifikovali ako signifikantné rozdiely v premenných súvisiacich
s morálnou zrelosťou (p<0,05), nie však rozdiely v sociometrických ukazovateľoch.
Ďalej nás zaujímalo nakoľko súvisí morálna zrelosť so sociometrickými charakteristikami.
Samozrejme, naša prieskumná vzorka je relatívne malá na preukaznú identifikáciu prípadných
vzťahov, a teda získané výsledky korelačnej analýzy majú sú len orientačný charakter.
Prezentujeme ich v nasledujúcej Tabuľke 2.
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Tabuľka 2 Výsledky korelačnej analýzy pre morálnu zrelosť a sociometrické ukazovatele (N=22)
OBĽÚBENOSŤ NÁKLONNOSŤ

VPLYV

morálna zrelosť

-0,04

-0,27

0,02

MZ – pozorovateľ

-0,23

-0,34

0,01

MZ – aktér

0,15

-0,13

0,05

Prostredníctvom korelačnej analýzy sme zistili stredne silný vzťah morálnej úrovne, resp.
morálnej úrovne preukázanej v role pozorovateľa, s náklonnosťou prejavenou voči
spolužiakom. Vzťahy však nie sú kvôli malej vzorke štatisticky významné. Negatívny smer
vzťahov je daný len nesúhlasným smerom skórovania použitých meracích nástrojov, teda
možno konštatovať, že s rastúcou úrovňou morálnej zrelosti prejavujú žiaci spolužiakom
vyššiu náklonnosť. Čo sa týka sociometrických ukazovateľov vplyv a obľúbenosť, tie
v našom prieskume nevykázali s morálnou zrelosťou v podstate žiadnu súvislosť.
Názorné priblíženie vzťahu morálnej úrovne a premenných zisťovaných sociometrickým
dotazníkom SO-RA-D ponúkame prostredníctvom zachytenia sociálnej pozície žiakov
rozlíšených podľa stupňa morálneho vývinu na nasledujúcich Obrázkoch 3, 4 a 5 (ako
„morálne zrelších“ sme označili tých žiakov, ktorých skóre v TMZO bolo nad 55.
percentilom, ako „morálne nezrelších“ tých žiakov, ktorých skóre bolo pod 45. percentilom;
ostatní žiaci sú označení ako „priemerne zrelí“). Ďalej prezentované sociogramy v podstate
potvrdzujú výsledky korelačnej analýzy o neexistencii vzťahu morálnej úrovne
s obľúbenosťou a vplyvom a o existencii stredne tesného vzťahu morálnej úrovne
s prejavenou náklonnosťou.

Morálne zrelší
Morálne nezrelší
Priemerne zrelí

5
4
3
2
1

Obrázok 3 Sociogram pre NÁKLONNOSŤ so zachytením morálnej úrovne jednotlivcov
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Obrázok 4 Sociogram pre OBĽÚBENOSŤ so zachytením morálnej úrovne jednotlivcov
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Obrázok 5 Sociogram pre VPLYV so zachytením morálnej úrovne jednotlivcov

Diskusia výsledkov a ďalšie postrehy z prieskumu
Nakoľko prieskumná vzorka zahŕňala nízky počet probandov, nenárokujeme si na vysokú
zovšeobecniteľnosť našich zistení. Náš prieskum možno chápať skôr ako prípadovú štúdiu
jednej triedy, z ktorej vyplynuli niektoré zaujímavé postrehy, vyžadujúce si však ďalšie
výskumné preverovanie.
V rámci našej vzorky sme zistili zníženú úroveň morálneho vývinu v porovnaní s normou.
Túto nižšiu úroveň možno pripísať rôznym činiteľom. Z analýzy čiastkových odpovedí žiakov
je zrejmé, že nízke skóre v Teste morálnej zrelosti osobnosti (TMZO) súvisí s relatívne
častým odvolávaním sa na autoritu (najmä u dievčat, ktorých bolo vo vzorke viac), pričom
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tento druh riešenia situácie sa bodoval nulou. Môže ísť o špecifikum dedinského prostredia,
ktoré – v porovnaní s mestským – deťom viac zdôrazňuje tradičnú hodnotu úcty k starším
a s ňou spojené rešpektovanie ich autority. Taktiež sa v priebehu skupinového testovania ešte
objavili u niektorých žiakoch daného veku (10-11 rokov) problémy s plynulým čítaním, a teda
mohlo sa vyskytnúť nedostatočné porozumenie problémovým situáciám vedúce k absencii
odpovedí. Takémuto skresľovaniu výsledkov TMZO by sa v budúcnosti dalo predísť
individuálnym prístupom pri testovaní.
Náš prieskum preukázal u dievčat významne nižšiu úroveň vývinu morálneho usudzovania
oproti chlapcom. Nakoľko si nemyslíme, že by išlo o všeobecný trend, vysvetľujeme tento
medzipohlavný rozdiel tým, že požitý nástroj TMZO (vychádzajúci z piagetovskokohlbergovskej koncepcie morálneho vývinu) do určitej miery dievčatá znevýhodňuje.
Riešenie problémových situácii odvolávaním sa na autoritu a verbalizáciou možno v súlade
s teóriou C. Gilliganovej chápať ako rodovo špecifický spôsob riešenia dilem dievčatami,
ktoré kladú v porovnaní s chlapcami väčší dôraz na vzťahy a komunikáciu (Gilliganová,
2001). Pre chlapcov je zase rodovým špecifikom uprednostňovanie reciprocity pri riešení
dilem ako prejav uplatňovania princípu spravodlivosti. Tieto rodové špecifiká však použitý
test nezohľadňuje a paušálne priraďuje odvolaniu sa na autoritu 0 bodov a verbalizácii 2 body,
kým reciprocite až 7 bodov. Ďalším rodovým stereotypom, ktorý sa mohol premietnuť do
výsledkov TMZO je to, že chlapci (obzvlášť v dedinskom prostredí) sú sociálne usmerňovaní
smerom k vyššej aktivite, kým dievčatá skôr k pasivite. Aktívnejšie formy riešenia
problémových situácii (reciprocita) sú opäť v teste bodovo zvýhodnené pred pasívnymi
formami riešenia (odvolanie sa na autoritu, verbalizácia, neangažovanie sa). Aj pri samotnej
realizácii prieskumu sa chlapci v porovnaní s dievčatami javili ako aktívnejší, resp.
asertívnejší, s tendenciou k individuálnemu sebapresadzovaniu – nečakali na inštrukcie, ale
sami sa púšťali do riešenia testu; zaznamenali sme výsmech smerovaný tým, ktorí boli
v riešení pomalší a nestíhali, ako aj netrpezlivosť pri čakaní na ostatných. V skupine dievčat
sme pri testovaní takéto prejavy nezaznamenali.
V rámci orientačne prevedenej korelačnej analýzy úrovne morálneho usudzovania a
sociometrických ukazovateľov sme neidentifikovali žiadne významné súvislosti. Naše
prieskumné zistenia môžu byť príznakom toho, že úroveň morálneho vývinu nie je v mladšom
školskom veku činiteľom podieľajúcim sa na sociálnej prestíži detí v školskej triede ako
sociálnej skupine. Na neexistenciu vzťahu medzi morálnou zrelosťou a sociometrickými
ukazovateľmi poukázal aj P. Vacek (2000) na základe ním realizovaného výskumu na vyše
700-člennej vzorke žiakov základných a stredných škôl. Okrem vplyvu a obľúbenosti Vacek
sociometricky meral aj čestnosť a ochotu pomôcť pripísanú zo strany spolužiakov.
Pozoruhodné je, že ani tieto – s morálkou úzko súvisiace – premenné nevykázali vzťah
s úrovňou morálneho usudzovania, čo môže byť podľa spomínaného autora dané
diskrepanciou medzi úrovňou morálneho usudzovania a morálnym konaním.
V rámci nášho prieskumu sme identifikovali stredne tesný vzťah sme medzi morálnou
zrelosťou a náklonnosťou prejavovanou voči spolužiakom, tzn. objavil sa určitý trend, že
s rastom morálnej úrovne rastie aj miera prejavenej náklonnosti. Pozitívnejší vzťah voči
rovesníkom u morálnej zrelších v porovnaní s morálne nezrelšími môžeme chápať ako istý
predstupeň alebo podmienku k prosociálnemu konaniu ako vonkajšiemu indikátoru stavu
osobnej morálky (Požár, 1990). Nakoľko však zistený korelačný vzťah medzi náklonnosťou
a morálnou úrovňou vykázal len strednú tesnosť, a zároveň vzorka, na ktorej bol
identifikovaný, je relatívne malá a regionálne špecifická, doloženie existencie danej súvislosti
by si vyžadovalo ďalšie skúmanie na početnejšej a reprezentatívnejšej vzorke.
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Dobro a zlo očima dětí předškolního věku
Zuzana Štefánková, Alena Váchová, Eva Svobodová
Anotace. Téma příspěvku vychází z potřeby rozpracování metodiky etické výchovy v oblasti
předškolního vzdělávání. Zabývá se významem prožitku dobra pro předškolní dítě s ohledem
na jeho životní perspektivu a postoje k lidem a ke světu. Reflektujeme potřebu metodicky
podpořit učitelky MŠ při rozvíjení pozitivních morálních hodnot a prosociálního chování dětí
předškolního věku. S tím souvisí i hledání odpovědí na otázky, do jaké míry si děti
předškolního věku uvědomují rozdíly mezi dobrem a zlem a jak si dobro a zlo představují.
Odpovědi jsou v příspěvku nastíněny z pohledu vývojové psychologie a výzkumného šetření,
vedeného formou řízené diskuze s dětmi v mateřských školách. Příspěvek doplňuje
videozáznam z těchto diskuzí.
Úvod
V současné době se stále více hovoří o potřebě změny myšlení na naší planetě. Má-li lidstvo
přežít a zabránit ekologickým, ale i morálně lidským katastrofám (jako byl například
holokaust) je nutné obrnit se proti zlu v našem myšlení a obrátit se na stranu dobra. Tato
změna nemůže být nikým nařízena, měla by vzniknout. Někteří vizionáři očekávají, že k této
změně dojde samo od sebe, zásahem vyšší moci či poznáním v důsledku globální katastrofy.
Naše pedagogická představa je racionálnější a odpovědnější. Je třeba vytvořit podmínky k
tomu, aby děti rozvíjely své etické cítění v době, kdy přirozeně a na jednoduchém principu
vnímají dobro a zlo okolo sebe.
V praxi v mateřských školách zjišťujeme, že děti rozumí pojmům dobro a zlo,
inklinují k dobru a odsuzují zlo. Myslíme si, že pokud by byla v předškolním věku tato
tendence podpořena výchovným působením, může významně ovlivnit morální postoje dítěte
na celý budoucí život. Tato myšlenka iniciovala vznik několika našich publikací
s prosociálním akcentem (Svobodová, 2007; Svobodová, Váchová, Vítečková, 2012). Ohlasy
pedagogů z terénu na tyto metodické materiály jsou silné, proto chceme systematicky
pokračovat v podpoře etické výchovy v mateřských školách. S tím souvisí i hledání odpovědí
na otázky, do jaké míry si děti předškolního věku uvědomují rozdíly mezi dobrem a zlem a
jak si dobro a zlo představují. Tomuto tématu se věnuje i následující průzkumná sonda.
Na začátku našich úvah stojí uvědomění, že lidské vnímání problematiky dobra a zla
souvisí s morální a emoční zralostí a bezpochyby také s jedinečnými životními zkušenostmi
v konkrétním kulturním prostředí. Dítě předškolního věku vnímá svět egocentricky, jeho
myšlení charakterizujeme jako názorné. V Kohlbergově pojetí jedná v očekávání trestu nebo
odměny, případně se snaží být v očích svých nejbližších „hodným dítětem“ (např. Vágnerová,
2000). Předškoláci hodnotí své chování podle následků, které jim přináší. Postupně se u nich
podle Eisenbergové7rozvíjejí morální emoce (stud, vina, empatie, soucit), učí se uspokojit
nejen vlastní, ale také potřeby jiných lidí.
Motivem jednat morálně a prosociálně je prožívání pozitivních emocí, které jsou
důsledkem tohoto jednání (Eisenbergová a kol., 2006). Morální postoje se vyvíjí
prostřednictvím rozvoje emoční kompetence (empatie a porozumění pocitů a motivů jiných
lidí, atd.). Základní lekce prosociality jsou vyučovány v raných interakcích dětí s rodiči, kde
dítě vnímá, že ono i druzí prožívají určité emoce, které jsou hybnou sílou k jednání, je potřeba
je vyjádřit, pojmenovat, regulovat. Výhodným „emočním know-how“ podporujícím
7
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schopnost vnímat citlivě potřeby jiných a jednat více prosociálně je jistá (spolehlivá) raná
citová vazba (jedinec vnímá svět jako spolehlivý a bezpečný a sám sebe jako láskyhodného a
schopného, Thompson, 2008).
S cílem zjistit míru porozumění pojmům dobra a zla v předškolním věku jsme
realizovali malý průzkum. Pozůstává z řízené diskuze v 11 třídách mateřských škol. Pouze
jedna diskuze proběhla se skupinou 3až 4letých dětí, ostatním dětem bylo 4 až 6 let. Děti
seděly v kruhu a paní učitelka uvedla téma dobra a zla připomněním pohádek, ve kterých je
vždy někdo zlý a někdo dobrý, a dále navázala otázkami: „Dobro a zlo je ale také u nás na
světě. Dokázali byste říci, co to je dobro a co zlo?“ Případně: „Zažil jsi někdy dobro nebo
zlo? Jak to vypadalo? Kde si myslíš, že je dobro (zlo)?“ Odpovídat v kruhu mohl, kdo chtěl.
Diskuze byly natáčeny na videokameru a získané odpovědi vyhodnoceny z hlediska
obsahových kategorií vycházejících přímo z témat vyskytujících se v dětských odpovědích.
(Příklad diskuze v příloze). Doplňkovou byla technika asociací. Děti reagovaly na nabídnuté
pojmy (maminka, kočárek, čert, ukradená lavička, učitel, pistole, atd.), zda pro ně znamenají
dobro nebo zlo. Vyprofilovaly se tři typy vnímaného dobra a zla:
1. Největší oblast tvoří odpovědi dětí vycházející z jejich bezprostřední zkušenosti.
2. Dalším typem jsou abstraktnější odpovědi, zlo a dobro je vnímáno spíše
zprostředkovaně
3. Dobro a zlo je vnímáno jako nadpřirozeno.
Při líčení dobra je nejbohatší kategorií dobro prožívané osobně ve vztazích. Děti především
tematizovaly vztahy s vrstevníky, méně se sourozenci a rodiči. (Např. „Dobro je… „že ho
jako pohladí.“; „…Nebo že si spolu jdou hrát“.) Dále následovaly příjemné zážitky dětí,
především společné výlety (Např. „Byl jsem doma u Vojtíška, půjčil mi hračky“ ; „Pak, když
bylo dobro, tak sme jeli na vodu a pak sme si to užili a to byl můj nejlepší zážitek. Spali sme
ve stanech, měli sme madrace. My sme měli takový malý. A pak byly tam ještě kluci a ty měli
jen spacáky. My sme měli peřiny a polštáře.“)
Jako dobro byla často vnímána i pomoc někomu (např. „Dobro je, že když někoho
někdo vidí a je smutnej a chce s něčím pomoct, tak mu pomůže“ ; „...mě doma, že pomáhám
mojí malý sestřičce.“ ;… „posílají peníze do Afriky a oblečení“ /dobří lidé/) a rozdělení se
(„Kamarádi se rozdělí o hračky.“). V abstraktnější rovině znamená dobro být hodným a
nezlobit, nebýt ohrožen, pomoct, když je třeba (např. „Dobro je, když vidí člověka, že
potřebuje pomoct, tak mu pomůže.“ ; „Dobro je,. ..že hodnej“ ; „že jsou hodný na lidi.).
Zlo viděly děti také nejčastěji kolem sebe (např. „Zlo když někoho bouchne, tak je zlej
kdo ho bouchne, tak odejde a bude doma a řekne to mamce, že ho bouchnul“. ; „Měla jsem
zlo, protože Adís mě pořád bouchá. Moje sestra Anežka mě taky štípe.“). Za zlo jsou
považována také nebezpečná zvířata a často uváděné krádeže („Zlý může krást, když všichni v
noci spí“ ; … „Dědovi Pavlovi ukradl zloděj kolo“…; „…a nám ukradli lavičku a to je zlo“).
V obecnější rovině děti mluvily o anonymních „zlých“ a nebezpečenstvích (Např. „Já to vim
zlo je, jakože je na někoho zlej“., „… že někdo někomu nepomáhá a ani se nerozdělí“. ; „Zlo
bylo i ..i světový válce a nebo i na ulici“.).
Celkově více odpovědí se týkalo zla, méně dobra. Dobro bylo více vnímáno
bezprostředně, abstraktnější odpovědi byly spíše zřídkavé (v obecné rovině „být hodným“).
Za zlo je považováno i peklo. Pohádkové ztvárnění dobra a zla děti neuváděly nejspíš kvůli
oddělení pohádkového a reálného světa na začátku diskuze. V rámci diskuzí se objevilo i
několik pro nás objevných situací, kdy se projevilo vyspělejší morální uvažování. Např. ve
třídě církevní mateřské školy chlapec J. ztotožnil zlo s hříchem a s příběhy z bible, kterou zná
z rodiny. Od neposlušnosti a navádění ke zlu v příběhu o Adamovi a Evě, přes závist a zabití
došel i k příběhu Jakob a Ezau, kde přesně rozpoznal a upozornil, že vydávání se za někoho je
podvod a tedy hřích, zlo. Diskuze podpořila touhu J. a jeho kamaráda přiznat se k poškození
zahradního domku. J. stále zdůrazňoval, že za to může on, protože naváděl a to je špatné.
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Provedená pilotní studie nesplňuje kritéria pro zobecnění, je spíše sondou, která otevírá
možnosti, kudy se výzkumně a výchovně ubírat.
Stručně nastíněná zjištění poukazují na opírání se předškoláků o vlastní zkušenosti
s nejbližšími lidmi, upřímné chápání dobra jako vlastní prožívání pozitivních emocí (mít
pěkný zážitek, byt doma, kde mě mají rádi), ale také jako umožnění prožití dobra jiným
(pomoc).
Zlo je vnímáno jako jednání či situace vyvolávající negativní prožívání, bolest u dítěte
ale i jiných. Děti reflektují i společenský závažná témata jako krádeže, násilí, války.
Zjištěné dětské názory a asociace potvrzují vysokou míru porozumění problematice
dobra a zla v předškolním věku.
Vývoj morálního usuzování je do značné míry formován zkušenostmi v dětském věku.
Z hlediska podpory morálního růstu priorizuje Vacek (2005) vzájemné interakce dětí,
otevřenou komunikaci pravidel, zásad a hodnot, a jejich užívání ve společném soužití. Lze
doplnit potřebu bezpečí a otevřeného vyjadřování a akceptování emocí v rámci skupiny
(Eisenbergová a kol., 2006). Tu se otevírá prostor pro efektivní pedagogické působení, které
může významně přispět k rozvoji morální a prosociální orientace dětí.
Závěr
Dospělí mají často tendenci děti podceňovat a nehovoří s nimi o závažných otázkách života.
I nás „předškoláci“ překvapili chápáním abstraktních pojmů „dobra“ a „zla“ a někdy i
schopností své představy verbálně vyjádřit. Úroveň diskuzí byla sice velmi ovlivněna
některými jednotlivci, kteří nastolili téma, jež ostatní v obměnách opakovali, ale to je pro
tento věk typické. Potvrdilo se, že má smysl vést s předškolními dětmi dialog o morálních
otázkách, že vede k jejich ujasnění a většímu pochopení a může ovlivnit i následné jednání v
reálných situacích. Zároveň se ukázala potřeba připravenosti pedagogů na vedení podobných
diskuzí, a také pro systematičtější podporu morálních a prosociálních aspektů jednání
předškolních dětí.
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Příloha
Příklad diskuze: „Co je dobro a co je zlo?“
Učitel: Co to je dobro a co to je zlo ?
Dítě 1: Dobro a zlo může být třeba, když je někdo zlej.
Učitel : A jak se to pozná, že je hodnej a že je zlej.
Dítě 1 : Když mi třeba něco udělá, tak se to pozná a kdo tě třeba takle pohladí, tak je to
hodnej.
Učitel : Hmm.
Dítě 2 : To se pozná na tom, že když je někdo hodnej, tak ho hezky pohladí a řekne mu,
aby si s nim šel hrát a kdo je zlej, než aby si s nim šel hrát, tak ho bouchá.
Učitel : Ahá, takže dobro je, když někdo je na někoho hodný a zlo je, když někdo někoho
bouchá. Ale může to být klidně ještě něco jiného. Třeba nám někdo vymyslí ještě něco jiného.
Dítě 3: Když je to zlo tak, tak, tak, …. táák, když si chtěl hrát,tak ho bouchá a když je hodnej,
tak ho hezky pohladí.
Učitel : A možná že to někdo vnímá ještě jinak.
Dítě 4: Když je dobro a zlo, tak mě může pohladit a když, když je někdo zlej, tak že ho
bouchá.
Učitel : A tadyhle kamarádka vedle tebe ? Povídej co je to dobro a co je zlo ?
Dítě 5: Zlo když někoho bouchne,
tak je zlej kdo ho bouchne, tak odejde a bude doma a řekne to mamce, že ho bouchnul.
Učitel : A kde si zažil zlo?
Dítě 9: U nějakejch zlejch lidí.
Dítě 2: Já znám akorád mojeho malýho brášku a ten pořád jezdí po nemocnicích, protože má
nemocný ouška a to bylo Tadeášovo největší zlo. Jinak jsem nic takovýho jiného nezažila.
Učitel : Ovšem to je zlo když jě někdo nemocnej.
Dítě 6: Když je někdo zlej, tak, tak včera jsem viděla bráchu jak mě zase Kryštof mě každý
ráno zlobí. Tak sem zavolala mámu a tátu, že mě kryštof zlobí a kryštof mě nezlobil, tak, tak,
tak sem už se na něj nezlobila tak tak ještě jsem si tady hrála s dětma a Kryštof mě zachvilku
přestal zlobit a byly na mě všichni hodný.
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Motivace k dobrovolnictví
Helena Záškodná
Abstrakt. Příspěvek presentuje dobrovolnictví v kontextu prosociálního chování a
individuálních hodnot. Dobrovolnictví je velmi rozšířený jev v řadě vyspělých západních
zemí, a to probouzí trvalý zájem výzkumných pracovníků. Jeden z motivů výzkumného zájmu
spočívá nepochybně také v ekonomickém efektu dobrovolnictví. Pro získávání, výběr, ale i
jejich udržování v praxi, znamená pochopení motivace věnovat se dobrovolnictví, významnou
pomoc. Článek sumarizuje motivy obsažené v současných konceptech dobrovolnictví,
například ve Funkční analýze motivace dobrovolníků, v Modelu dobrovolnického procesu a
Modelu identity s rolí a srovnává je s výsledky vlastního výzkumu realizovaného u souboru
dobrovolníků.
Úvod
Dobrovolnictví představuje neplacenou službu poskytovanou zdarma v neziskové organizaci,
která přímo či nepřímo dodává zboží a služby jednotlivcům, skupinám jednotlivců nebo určité
věci (Wilson, 2000). Patří mezi nesobecké činnosti zaměřené především na podporu
prospěchu druhých lidí, i když jsou tyto aktivity někdy spojeny s osobními odměnami.
Problematika dobrovolnictví svým obsahem spadá do širší kategorie prosociálního
chování.
Dobrovolnictví tvoří jeden ze základních stavebních prvků občanské společnosti,
pomáhá udržovat a posilovat takové lidské hodnoty, jako jsou družnost, zájem o druhé a
služba jiným lidem. Poznání a pochopení vnitřních i vnějších příčin ochoty poskytovat
nezištně volný čas a energii a další lidské zdroje ve prospěch druhých může zásadním
způsobem pomoci k rozvíjení dobrovolnictví, komunitních aktivit, filantropie a jiných forem
prosociálního chování a občanských ctností spočívajících v pomoci sociálně slabým
jedincům.
Společenská hodnota dobrovolnictví na obecné rovině spočívá ve schopnosti přispívat
k řešení sociálních problémů. Může to být přímá pomoc s řešením například rozpadající se
sociální soudržnosti, poskytování sociálních služeb lidem nouzi, handicapovaným či
nemocným apod. Nepřímé je přispívání formou definování a navrhování řešení sociálních
problémů a lobbování za jejich realizaci (Frič, Pospíšilová, 2010: 183).
Dobrovolnictví rovněž představuje projev občanské participace na kooperaci
v různých sférách života společnosti. Jde o aspekt, který se v odborné literatuře objevuje
teprve v posledních letech. Je kladen do souvislosti s očekáváním významných výzev
určených celosvětové stabilitě a fungování společnosti. Mnozí odborníci se domnívají, že
rostoucí globalizace místních ekonomik v tomto století může vést k selhání tradičních států a
společností a k proměně klíčových sociálních institucí (Kaul, Grunberg, Stern, 1999). Vedle
toho demografické a klimatické změny mohou vyvolat intenzívní tlaky orientované na
distribuci využívání světových přírodních zdrojů, které tvoří vodní zdroje, půda, lesy, aj. Tyto
vývojové trendy jsou s to přinést podstatné změny ve způsobu formování sociálních a
politických institucí a evokovat otázky o dopadu těchto trendů na schopnosti jedinců,
nacházet kooperativní řešení kolektivních problémů, kterým budou čelit a na nichž se právě
dobrovolníci mohou významně podílet (například v aktivitách pro zachování přírodního
prostředí).
V roce 2001 pořádala organizace IAVE v Amsterodamu celosvětovou konferenci,
věnovanou dobrovolnictví. Zaznělo na ní toto poselství: „Svobodně a dobrovolně zvolená
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aktivita a pomoc jsou tím, co činí z dobrovolníka nositele procesu změn ve společnosti. Jeho
tvořivá energie je silou, která pomáhá hledat a otvírat zdroje a možnosti nových řešení. Tím
se stává mostem v procesu spolupráce mezi státem, komerčním sektorem a sektorem
neziskových organizací.“ (Tošner, Sozanská, 2002, str. 36)
V České republice došlo v posledních letech k relativně rychlému rozvoji dobrovolnictví.
Legislativně upravil a vymezil dobrovolnickou činnost zákon č. 198/2002 Sb., o
dobrovolnické službě následovně:
• pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům,
příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí
svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc
při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase;
• pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně
a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání
kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a);
• pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a
programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních
organizací.
1. Motivace pro dobrovolnickou činnost
Pro mnoho dobrovolníků má jejich činnost význam zejména v tom, že v ní nalézají smysl,
uplatňují své možnosti, posilují vlastní sebedůvěru. Dobrovolnictví rozvíjí schopnosti,
sociální i jiné dovednosti, motivující sílu může mít také pocit užitečnosti. Subjektivně
odměňující je získávání nových, zajímavých zkušeností, sociálních kontaktů a vztahů.
V neposlední řadě je dobrovolná činnost vhodným, společensky akceptovaným vyplněním
volného času. A jak dokládají mnohé empirické studie, dobrovolnictví celkově pozitivně
ovlivňuje tělesné a především duševní zdraví a životní pohodu pomáhajících (Penner,
Dovidio, Piliavin, Schroeder, 2005; Greenfield, Marks, 2004; Morrow–Howell et al., 2003,
aj.).
V této souvislosti publikovali Toppe, Kirsch, Michel (2001) výsledky rozsáhlého výzkumu
realizovaného v USA. V žebříčku motivujících faktorů stát se dobrovolníkem zaujaly přední
místo tyto motivy:
• empatický soucit s lidmi v nouzi (96 %);
• touha po sociální integraci, např.: příležitost vrátit se zpět do komunity (91 %);
• norma sociální vzájemnosti a víra ve spravedlivý svět, např.: lidé, kteří mají víc, by měli
pomoci těm, kteří mají méně (90 %);
• morální hodnota, např.: dobrovolnictví je vynikající činnost zasluhující uznání (83 %);
• vliv spřízněné osoby, např.: budu dobrovolník, protože blízký člověk je dobrovolníkem
(69 %);
• osobní prospěch, např.: dobrovolnictví mi může přinést užitek (69 %);
• motivace afiliace, např.: dobrovolnictví je příležitost k setkání s novými lidmi (66 %).
Prosociální hodnoty, empatii, soucit a altruistickou motivaci potvrdili dlouhodobou studií
Penner a Finkelstein (1998). Tito badatelé provedli analýzu motivů dobrovolníků v organizaci
poskytující služby pacientům s AIDS. Na začátku studie měřili motivy mužských
dobrovolníků a zjistili, že motivy orientované na prosociální hodnoty pozitivně korelovaly
s rozsahem dobrovolnické činnosti a s množstvím času stráveným s HIV–pozitivními klienty
o deset měsíců později. Prosociální charakteristiku u vysokoškolských studentů
s dobrovolnickou zkušeností potvrdil výzkum Záškodné (Záškodná, Mlčák, 2009).
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Dobrovolníci dosahovali vyšší úrovně exocentrického a endocentrického altruismu a vyšší
míry hodnoty benevolence ve srovnání s ne-dobrovolníky. V souboru dobrovolníků byli
častěji zastoupeni laskavější, afiliativnější jedinci obou pohlaví, přičemž výraznější rozdíly se
týkaly mužů, dobrovolníků versus ne-dobrovolníků. Také jiná studie (Tietz, Bierhoff, 2001 in
Bierhoff, 2002) podtrhla význam prosociálních faktorů, avšak spíše v počáteční motivaci. V
pozdějším období, při udržování dobrovolnické kariéry, se u dobrovolníků projevila převaha
motivů více egoistických.
Motivy jednotlivých dobrovolníků nemusí být vždy jednoznačně pozitivní a nemusí
upřednostňovat prospěch ostatních. K těm negativním se řadí například: zvyšování pocitu
vlastní důležitosti, deficit sebeúcty spolu s touhou potkat ještě ubožejší lidi, panovačnost,
snaha ovládat a kontrolovat jiné. Pomáhající chování může také sloužit k vyrovnávání
narušené duševní rovnováhy v důsledku neřešeného nebo neřešitelného osobního problému.
V této souvislosti je třeba zmínit „syndrom pomáhajícího“ (Matoušek a kol., 2003), jehož
pozadí tvoří specifická narcistická porucha. Prostřednictvím pomáhání dobrovolník řeší,
většinou nevědomě, svá raná traumata odmítaného dítěte, neuspokojenou touhu po uznání,
vděčnosti a obdivu. Ve všech těchto případech zakrývá pomáhání skutečnou motivaci. Pokud
je nežádoucí motiv silný, může poškodit klienta i interpersonální vztahy v dobrovolnickém
týmu.
Snyder a spolupracovníci (například Clary, Snyder, 1991) tvrdí, že lidé se rozhodují
k dobrovolnické práci, protože jim bude sloužit k určitému účelu nebo bude plnit nějakou
jejich potřebu. Jejich funkční analýza dobrovolnictví (Functional approach to volunteering) je
založena na principu, že velkou část lidského chování motivují cíle a potřeby. Proto
pochopení, proč se člověk zapojuje do konkrétní činnosti, vyžaduje identifikování funkce,
které tato činnost slouží, nebo potřebu, která tím byla pro daného člověka uspokojena. Stejné
chování může sloužit různým funkcím u různých osob nebo i pro stejnou osobu v různé době.
Clary, Snyder, Ridge (in Dovidio et al., 2006) identifikovali šest motivů pro
dobrovolnictví:
• hodnoty (values): možnost vyjádřit pro subjekt důležité hodnoty jako humanismus,
starost o druhé;
• pochopení (understanding): možnost získat nové zkušenosti a/nebo využít dovednosti,
které by jinak zůstaly nevyužity;
• sociální vazby (social): možnost posílit sociální vztahy;
• kariéra (career): možnost získat výhody související s pracovním postupem, se
zlepšením kariéry;
• ochrana (protective): možnost úniku od negativních pocitů o sobě samém nebo řešení
osobních problémů;
• zdokonalení (enhancement): možnost osobnostního růstu a rozvoje prostřednictvím
dobrovolnictví.
Zahájení dobrovolnické praxe závisí na tom, zda je člověk přesvědčen, že bude realizovat
jeden nebo více těchto motivů a poslouží zamýšleným funkcím. V souladu s touto teorií bude
trvání dobrovolnické činnosti záviset na míře, v níž dobrovolnická zkušenost reálně uspokojí
příslušné potřeby.
O identifikaci faktorů, které podporují pokračování v dobrovolnické práci po delší časové
období, se pokusily dva významné teoretické modely: Omoto a Snyder (1995, 2002) vytvořili
Model dobrovolnického procesu (Volunteer process model) a Piliavin se spolupracovníky
(Piliavin, Callero a Grube, 2002) Model identity s rolí (Role identity model).
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Zatímco Model dobrovolnického procesu staví na vnitřních proměnným člověka,
zvláště motivů, pak Model rolové identity odvozuje dobrovolnictví od sociálně
psychologických proměnných – sociálních rolí a sociálního kontextu, v němž dobrovolnictví
probíhá.
Model dobrovolnického procesu považuje trvalé dobrovolnictví za proces primárně určovaný
mírou, v níž dochází ke shodě mezi motivy nebo potřebami, které vedou člověka k první
dobrovolnické práci, a reálnými zkušenostmi tohoto člověka s dobrovolnictvím. Model
postuluje tvrzení, že v trvalém dobrovolnictví hrají důležitou roli prosociální dispozice,
spokojenost s dobrovolnickými prožitky, sociální podpora pro činnosti dobrovolníka a
integrace do organizace.
Model identity s rolí zahrnuje dva klíčové konstrukty, jsou jimi: vnímaná očekávání –
přesvědčení o tom, co si o chování člověka myslí druzí významní lidé – a identita s rolí –
míra, v níž se role dobrovolnictví stává součástí osobní identity člověka.
Model naznačuje, že vnímaná očekávání druhých vedou k rozhodnutí stát se dobrovolníkem,
zatímco pro rozvoj identity s rolí dobrovolníka jsou klíčové zkušenosti v rámci realizovaného
dobrovolnictví v praxi. Důležitou úlohu při ztotožňování se s rolí dobrovolníka sehrávají také
charakteristiky organizace, v níž jedinec zkušenosti získává (například prestiž a významnost
organizace poskytující služby). Právě identifikace s rolí představuje bezprostřední příčinu
trvalého dobrovolnictví (in Dovidio et al., 2006).
2. Soubor, postup, cíl, metoda
Ze 195 vysokoškolských studentů presenčního studia Zdravotně sociální fakulty JU
v Českých Budějovicích a ze 268 studentů Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty OU v
Ostravě byl vybrán vzorek 63 studentů, kteří uvedli více než jednorázovou dobrovolnickou
zkušenost. Dobrovolnické práci se věnovali minimálně 1 měsíc a maximálně 2 roky. V
souboru početně převažovaly ženy nad muži v poměru 52 žen ku 11 mužům. Věkové rozpětí
respondentů se pohybovalo od 20 do 26 let, průměrný věk odpovídal 23,8 rokům. Studenti
vyplnili dotazník v učebnách, dotazování proběhlo anonymně a dobrovolně.
Cíl šetření spočíval v postižení struktury motivace studentů pro vykonávání dobrovolnických
prací.8 Dílčím cílem bylo zjištění shod a odlišností v závislosti na pohlaví dobrovolníků.
Pro dosažení stanoveného cíle, tj. zhodnocení motivace u studentů – dobrovolníků, jsme
použili inventář dobrovolnických funkcí, VFI (Volunteer functions inventory), autorů Clary,
Snyder, Ridge (1992), v pracovním překladu Záškodné. Inventář obsahoval 30 výroků
reprezentujících jednotlivé osobní a sociální funkce potenciálně sloužící dobrovolnictví.
Respondenti hodnotili na sedmibodové Likertově škále, jak je pro ně důležitá každá z
prosociálních hodnot jako důvod pro dobrovolnictví. (Příklady položek: „Cítím soucit s lidmi
v nouzi“ nebo „Dobrovolnictví zvyšuje mou sebeúctu“). Body na stupnici sahaly od 0 =
„zcela nedůležité/nevýstižné“ po 6 = „nesmírně důležité/výstižné“. Skóre stupnice tvořil
průměr odpovědí všech pěti položek. Vyšší skóre na stupnici odpovídá vyšší motivaci
k dobrovolnictví prosociálními hodnotami. Odpovídající psychometrické vlastnosti inventáře
uvedl Clary et al., (1992).

8

Šetření představuje dílčí pilotáž v rámci řešení projektu GA ČR č. 407/11/0380 s názvem „Prosociální chování
a jeho osobnostní aspekty v kontextu dobrovolnictví“.
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Výsledky
Shrnutí vypočtených průměrných hodnot jednotlivých kategorií sledovaných motivů,
významných pro rozhodnutí stát se dobrovolníkem, obsahuje tabulka 1.
Tabulka a graf 1: Distribuce průměrných skóre motivů pro dobrovolnictví podle pohlaví
Druh motivu
Hodnoty
Pochopení
Sociální vazby
Kariéra
Ochrana
Zdokonalení

muži (n=11) ženy (n=52)
28,1
29,6
26,4
25,5
9,2
14,3
21,7
17,6
7,3
16,4
19,1
19,2

30
25
Hodnoty

20

Pochopení

15

Sociální interakce
Kariéra

10

Ochrana

5

Zdokonalení

0
muži (n=11)

ženy (n=52)

Zdroj: vlastní výzkum.
Získané výsledky ukazují dvě nápadné charakteristiky v souboru dobrovolníků.
První z nich odpovídá variabilní struktuře motivů pro dobrovolnictví, v níž přesvědčivě
dominují hodnotová funkce dobrovolnictví (M skóre mužů = 28,1; M skóre žen = 29,6).
Téměř všichni dobrovolníci jako celek vyjadřují významnost takových hodnot jako empatický
zájem, altruistická starost a soucit s těmi, kteří se nacházejí v nouzi. Hodnotová funkce
představuje pro respondenty klíčový důvod při rozhodování, stát se dobrovolníkem.
Velmi vysoko respondenti skórovali u motivu pochopení (M skóre mužů = 26,4; M
skóre žen = 25,5). Dobrovolnictví umožňuje učit se, získávat nové pohledy na věci a události
prostřednictvím vlastních, přímých zážitků. Za zvláště atraktivní považují respondenti
možnost získat zkušenost s prací s různými lidmi (vysoká skóre byla naměřena u 89 % všech
dotázaných).
Vyrovnaného skóre, už jen lehce zvýšeného, dosáhli respondenti u motivů kariéry a
zdokonalení (M skóre mužů = 21,7 a 19,1; M skóre žen = 17,6 a 19,2). Dobrovolnictví může
představovat jednu z cest k získání výhod, uplatnitelných při budování pracovní dráhy a také
může naplnit potřebu osobního růstu (zkvalitňování schopností a dovedností).
Nízké skóre vykázali respondenti u posledních dvou z šesti sledovaných motivů, tj. u
motivu sociální vazby a motivu ochrana (M skóre mužů = 9,2 a 7,3; M skóre žen = 14,3 a
16,4). Převážná většina respondentů nespojuje vlastní rozhodnutí stát se dobrovolníkem se
sociálním vlivem nebo tlakem. Také nepojímají dobrovolnou práci jako prostředek k řešení
vlastních životních problémů.
Druhá charakteristika souboru respondentů se váže na rodové osobitosti. Preference
některých motivů je u obou pohlaví přibližně stejná, avšak u jiných motivů byla naměřeny
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výrazné rozdílnosti. Obě pohlaví se vzájemně shodují pouze v míře dvou motivů ze šesti. Jde
o motiv pochopení a zdokonalení – ženy i muži vnímají dobrovolnictví jako možný zdroj
nových informací a poznatků i jako životní výzvu k osobnímu růstu, zhruba stejně. Diference
mezi pohlavími se týkají hodnot (obecně empatičtější, prosociálněji orientované ženy
v průměru skórují výše než muži v poměru 29,6 ku 28,1) a také sociálních vazeb (ženy
citlivěji vnímají sociální sítě, včetně sociálních vlivů, pozitivněji reagují na možnost sociální
integrace prostřednictvím práce pro druhé - průměrné skóre žen je ve srovnání s muži výrazně
vyšší, činí 14,3 u mužů 9,2). Nápadné gender diference jsme zaznamenali u motivů kariéra a
ochrana.
Muži častěji než ženy očekávají v dobrovolnictví výhody použitelné při budování
pracovní dráhy, například získání konkrétních dovedností. Vyšší skóre motivu ochrana u žen
ve srovnání s muži (16,4 ku 7,3) naznačuje, že ženy častěji než muži mohou dobrovolnictví
vítat jako protektivní nástroj stabilizace vlastních emocí, použitelný například vůči pocitům
viny, úzkosti a jiným negativním emočním stavům. Výrazně vyšší skóre však může odrážet
obecně vyšší hladinu dispozičního rysu emocionality (neurotičnosti) u žen, ve srovnání
s muži.
Diskuse a závěr
Česká republika nepatří k zemím s velkým počtem dobrovolníků, i když se v posledních
letech situace postupně zlepšila. Porozumění důvodům dobrovolné práce má velký význam
pro řadu aspektů dobrovolnictví, zvláště pak pro jejich získávání a udržování v praxi.
Námi získaný výsledek o zřetelné preferenci prosociálních hodnot jako důvodu pro
dobrovolnictví je v souladu s dřívějšími výzkumy (Clary et al., 1998; Penner, Finkelstein,
1998; Záškodná, Mlčák 2009, aj.). Ty ukázaly jasné koncepční spojení prosociálních hodnot
s dobrovolnictvím, protože odrážejí osobní přesvědčení, soucit a empatii, tj. charakteristiky
potřebné pro dobrovolnou pomoc a péči o druhé. Prosociální chování obsažené v dobrovolné
práci pro druhé, ke kterým cítíme soucit nebo empatické porozumění, může čerpat z různých
zdrojů, mezi něž patří: „altruistická osobnost“ (Rushton, Staub, Penner), principy morálního
uvažování (Kohlberg) či internalizované prosociální hodnoty (Batson, Schwartz), apod. (zdroj
Clark, Mills, 1993).
Téma motivace k dobrovolnictví se diskutovanými šesti motivy samozřejmě zdaleka
nevyčerpává, například Wilson, Musick (1997 in Dovidio et al. 2006) předložili model,
v němž lze jak dobrovolnictví, tak i neformální poskytování pomoci predikovat
z demografických proměnných, „lidského kapitálu“ (vzdělání, příjmu, funkčního zdraví),
„sociálního kapitálu“ (počtu dětí, struktur sociální interakce) a „kulturního kapitálu“
(zbožnosti a cenění pomáhání). Podobně i Omoto a Snyder (2002) začlenili do svého modelu
dobrovolnictví „úvahy o komunitě“. Tvrdili, že být součástí určité komunity a identifikovat se
s ní může mít vliv na to, zda a na jak dlouho se jednotlivci rozhodnou pro dobrovolnickou
práci.
Jak zvýšit zájem o druhé, solidárnost, ochotu a vzájemnou podporu? Náš výzkum
prokázal, že tyto důležité a cenné aspekty mezilidských interakcí nejsou mladým lidem cizí.
Možná, že by se právě v souvislosti s rozvojem principů sounáležitosti, soudržnosti a
vzájemnosti zvýšilo i pozitivní vnímání dobrovolnictví, včetně zájmu o ně. Téma pomáhání je
dlouhodobě naléhavé, a proto má význam ho zkoumat, hledat a rozvíjet teoretické poznatky a
aplikovat je do praktického života. Pomineme-li nesporný ekonomický efekt dobrovolnictví,
pak postupné objasňování mechanismů pomáhání by mohlo sloužit jako potřebný návod pro
rozvoj a růst mezilidské solidarity a vzájemnosti.
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Diagnostika šikanovania a morálne mechanizmy aktérov
šikanovania v školskom prostredí
Miroslava Adamík Šimegová
Abstrakt. Výskumné zistenia poukazujú možnosti diagnostikovania šikanovania v škole a na
súvislosť medzi šikanovaním a morálnymi výpadkami u svedkov šikanovania
identifikovaných prostredníctvom sebaposudzovacích metód, ako aj u agresorov
identifikovaných prostredníctvom rovesníckej nominácie. Ide o morálne výpadky a rozdiely v
chápaní sociálnych noriem v konkrétnych prípadoch správania sa jednotlivca, inaktiváciu
autoregulačných mechanizmov a odklon od vnútornej kontroly správania porušujúceho
normy. Často ide aj o tzv. morálne zdôvodnenia – ospravedlňujúce mechanizmy, ktoré priamo
ovplyvňujú pôsobenie morálnych štandardov pri regulácii konania jedinca. Príspevok sa
zaoberá problematikou morálnych mechanizmov u aktérov šikanovania v školskom prostredí
opierajúc sa o sociálno-kognitívnu teóriu morálneho usudzovania a konania A. Banduru
(1991) - (moral disengagement). V tejto súvislosti poukazujeme na viacero výskumov
zisťovania vzťahu medzi morálnymi výpadkami a jednotlivými pozíciami žiakov pri
šikanovaní a prezentujeme výsledky vlastného výskumu morálnych aspektov správania sa
aktérov šikanovania, konkrétne agresorov a svedkov šikanovania v škole prostredníctvom
semiprojektívnej metódy komiks.
Úvod
Vedecká štúdia má za cieľ predstaviť čitateľovi závažnú a aktuálne riešenú tému –
problematiku školského šikanovania z psychologického a výskumného hľadiska v napojení na
tému morálnych mechanizmov v morálnom usudzovaní a morálnom konaní jednotlivca ako
aktéra šikanovania. Túto problematiku považujeme za veľmi významnú hlavne z pohľadu
skúmania mechanizmu vzniku a pretrvávania výskytu šikanovania v sociálnych skupinách,
opierajúc sa o individuálne subjektívne vnímanie a vyhodnotenie situácie, ako aj dynamiku
vzťahov v skupine a ich formovania.
Podľa Babinčáka a kol. (2008) problematika morálky síce nie je dominantnou témou
aktuálneho psychologického výskumu, avšak nemožno poprieť záujem prevažne sociálnych
psychológov o pochopenie procesov, ktoré stoja za uvažovaním ľudí o morálnych problémoch
a vysvetľujúcich morálne či nemorálne konanie. Morálne usudzovanie, resp. morálne
myslenie podľa Lajčiakovej (2005, s.17) in Ráczová & Babinčák (2011) „zahŕňa jednak
znalosť morálnych noriem, jednak spôsob uvažovania o morálnych problémoch – je to
spôsob, ako jednotlivec vníma morálne problémy a pokúša sa ich riešiť.“ Morálne
usudzovanie je podľa mnohých autorov vnímané ako proces, ktorý je viazaný na kognitívny a
sociálny vývin. Podľa nášho názoru je potrebné o ňom hovoriť hlavne v prípade rôznych
morálnych dilem a ich riešení, ktoré sa zákonite vyskytujú v riešení problémov a konfliktov
v medziľudských vzťahoch a často aj v správaní sa rovesníkov jednej sociálnej skupiny,
školskej triedy. Jednou zo situácií, v ktorej je jednotlivec konfrontovaný s dilemou vyjadrenia
svojho postoja a stanoviska je situácia šikanovania v škole, tiež sa nevyhne často
zdôvodňovaniu a vysvetľovaniu svojho správania. Práve riešenia konkrétnych prípadov
ubližovania, agresie, šikanovania, alebo prezentácie príbehov – prípadov, kedy sa šikanujúce
správanie odohráva, vytvára morálnu dilemu pre každého aktéra šikanovania. Šikanovanie
považujeme za pretrvávajúce alebo opakované správanie jednotlivca alebo skupiny osôb,
ktoré je charakteristické nepomerom síl a moci a realizované s úmyslom zraniť (fyzicky,
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sociálne, psychicky alebo mentálne) alebo vystrašiť obeť, pričom obeť takéto správanie
pociťuje ako nepríjemné, nespravodlivé, neoprávnené a nežiaduce a spôsobujúce fyzické a
psychické ujmy. Za šikanovanie v školskom prostredí považujeme fyzické a verbálne
šikanovanie vo svojej pasívnej či aktívnej podobe (Kolář, 2001, s.32), krátkodobé či dlhodobé
šikanovanie (Verbovská, 2000, s. 11), otvorenú formu šikanovania z angl. direct bullying
behaviors - overt acts of aggression a skryté šikanovanie z angl. indirect bullying behaviors
(Crick, 1996), špecifické formy ako kyberšikanovanie (angl. cyberbullying, Limberová, 2008,
s. 12), alebo sexuálne obťažovanie - sexual harassment (D´Esposito, 2006). Iným rozdelením
šikanujúceho správania je pohľad amerických autorov Fried & Fried (1996): fyzické
šikanovanie (obyčajne sa vyskytujúce medzi chlapcami), slovné (u chlapcov aj dievčat),
emocionálne – psychické (častejšie medzi dievčatami) a sexuálne (častejšie medzi
dievčatami). Fenomén šikanovania v školskom prostredí môže byť vážnym javom
vyplývajúcim z narušených, resp. poruchovo sa vyvíjajúcich vzťahov v skupine. V anglickej
literatúre je pomerne frekventovaný práve pojem relational aggression (Fried & Fried, 1996)
v našom ponímaní „vzťahová agresia“, v anglicky písanej literatúre sa stretneme aj s pojmom
relational bullying. Autori tvrdia, že tomuto typu agresie - tyranizovania je veľmi náročné
porozumieť, pretože tu chýba hmatateľný dôkaz o fyzickom alebo slovnom napadnutí. Deti
ťažko vypovedajú o utrpení, ktoré zažívajú, keď ich vlastní spolužiaci ostrakizujú alebo im
odopierajú priateľstvo, vylučujú ich zo spoločnosti spolužiakov a stavajú ich na okraj
sociálnej skupiny. Ide o ohrozenie psychického a fyzického zdravia žiakov, negatívne
ovplyvnenie sociálnej klímy tried a klímy škôl. Odohráva sa v kontexte vzťahov konkrétnej
skupiny osôb, pričom školská trieda sa stáva najčastejším miestom výskytu šikanovania v
škole. Príčiny vzniku tohto negatívneho fenoménu v školskom prostredí je potrebné vnímať
komplexne a možno povedať, že tak ako nie je možné stanoviť jednotný recept na riešenie a
elimináciu tohto javu, tak všeobecne nie je možné zistiť alebo odhaliť jednu skutočnú príčinu
vzniku šikanovania v triede či škole. Viac svetla do tohto zisťovania prináša analýza
konkrétnych prípadov šikanovania a analýza procesu ich vzniku. V minulosti sa autori
výskumov šikanovania orientovali na výskum interpersonálnych hlavne dyadických
sociálnych vzťahov typu agresor - obeť, nakoľko sa predpokladalo, že šikanovanie vzniká ako
konflikt dvoch osôb agresora a jeho obete, neskôr sa zamerali na šikanovanie ako
celoskupinový proces, ktorého riešenie je postavené na poznaní osobností aktérov tohto diania
a porozumení príčin agresívneho správania. V súčasnosti sa tento prístup mení na výskum
dynamiky skupiny, skúmanie vzniku vzťahových problémov skupiny - školskej triedy a
proces vývinu šikanovania v triede. Systémové príčiny šikanovania možno rozdeliť
nasledovne (Adamík Šimegová, 2011):
A) Príčiny súvisiace so školou ako systémom – škola a jej klíma, učitelia, organizácia
výučby, tolerancia agresie, autokracia, absencia jasných a pevných pravidiel správania sa,
bossing zo strany vedenia školy, či mobbing v učiteľskom zbore, podnecovanie k
agresívnemu správaniu a chýbajúce formulované postupy riešenia šikanovania na konkrétnej
škole, používanie telesných trestov, nedostatočná a neefektívna komunikácia medzi deťmi a
dospelými a pod.
B) Príčiny súvisiace so školskou triedou ako systémom - kolektív, vývin a pohyblivosť
(dynamika) vzťahov, klíma triedy a jej charakteristiky, štruktúra triedy, pozície žiakov v
triede, zmeny vo vzťahoch, sociálne pozície aktérov šikanovania, vznik a vývin šikanovania v
školskej triede.
C) Príčiny súvisiace s osobnosťou aktérov šikanovania - genetické predispozície a
osobnostné vlastnosti aktérov šikanovania (agresorov, obetí a svedkov), ich špecifický
individuálny vývin, emocionálne problémy, emocionálne poruchy a problémové správanie,
prípadne poruchy správaní.
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D) Príčiny pochádzajúce z výchovného (pôvodného), rodinného prostredia - typ a
štruktúra rodiny, štýl výchovy, výchovné vedenie, emocionálne vzťahy v rodine, história
rodiny aktérov šikanovania.
E) Neidentifikované príčiny vedúce k šikanujúcemu správaniu žiakov - neprehľadné,
skryté, ťažko identifikovateľné, hovoríme o šikanujúcom správaní ako o komplexnom
výsledku neidentifikovaných príčin.
V praxi sa stretávame s problémami identifikácie a diagnostiky šikanovania, nakoľko za
šikanovanie je považované aj správanie, ktoré sa ním nestáva (jednorazové fyzicky agresívne
správanie, bitky). Okrem toho chybná identifikácia agresorov, obetí a svedkov pod vplyvom
unáhleného „vyšetrovania“ konkrétneho prípadu so sebou prináša veľké nebezpečenstvo
posilnenia šikanovania. Neodborná a nesprávna diagnostika vzťahov v triede predurčuje ku
generalizovaným pozíciám žiakov v triede a stigmatizácii - pozíciám agresorov, obetí a
ostatných – svedkov. Nesprávne je aj chápanie problému šikanovania ako individuálnej
záležitosti agresora a jeho obete, vynímajúc význam okolností, skupinovej dynamiky,
formovania kolektívu, vzťahových problémov skupiny a potrebnej práce s ním. Výskumy v
oblasti výskytu šikanovania tiež poukazujú na aktuálne problémy týkajúce sa identifikácie
agresorov, obetí, a agresorov nachádzajúcich sa často v roli obete a opačne. V školskom
prostredí je významný problém priamej identifikácie šikanovania, nakoľko nejednoznačnosť a
nejasnosť identifikujúcich znakov či metód môže viesť k jeho nesprávnej diagnostike. Neraz
môžeme byť v škole svedkami riešenia situácie „šikanovania“, ktorá ním v skutočnosti nie je.
Napríklad sa šikanovaním pomenúva bitka medzi žiakmi, či ohováranie spolužiačky, ktoré sa
neopakuje, či doberanie („naťahovanie sa“) spolužiakov. Dittrich (1992, s. 50) uvádza, že
„diagnostika triedy ako malej sociálnej skupiny je väčšinou zložitejšia a diagnóza vzniká ako
komplexná činnosť učiteľa zberom informácii o jednotlivých žiakoch, o podmienkach, od
ktorých závisí pedagogická a iná diferenciácia medzi triedami (ciele, obsah, formy výchovy,
práce školy, pôsobenie učiteľov), zložení a štruktúre triedy ako sociálnej skupiny a o
vonkajších činiteľoch pôsobiacich na triedu nepriamo (rodiny jednotlivých žiakov, kultúrny
život mesta a pod.)“.
V súčasnosti jestvuje aj viacero nástrojov na meranie morálneho usudzovania, žiaden z
nich však v slovenskej či českej jazykovej verzii neprešiel dôkladnejším psychometrickým
posudzovaním (Babinčák, 2011).
Každá trieda je charakteristická zoskupením rôznych osobnostných vlastností žiakov. V rámci
diagnostiky školskej triedy a pozícií žiakov je možné použiť metódu sociometrických
dotazníkov a prieskumných dotazníkov zisťujúcich výskyt a formy šikanovania v triede. Pre
podmienky školskej praxe sa neustále tvoria nové dotazníky a depistážne dotazníky rôznej
kvality. Možno ich rozdeliť nasledovne:
1. prevalenčné - zisťujúce výskyt – mieru výskytu, formy či druhy šikanovania,
2. sebaposudzovanie - zisťujúce priznanie obetí a agresorov, že sa stali aktérmi
šikanovania,
3. identifikujúce aktérov (agresori, obete, svedkovia),
4. zisťujúce spôsoby prevencie a intervencie v šikanovaní, alebo pripravenosti na ňu.
Hong & Espelage (2012) prinášajú vo svojej štúdii prehľad rôznych metód výskumu
šikanovania na školách. Zistili taktiež ako mnohí iní výskumníci, množstvo negatívnych
výsledkov v súvislosti so skúsenosťami ohľadom šikanovania na školách (u žiakov,
vzdelávacích pracovníkov, predstaviteľov škôl až po politikov). V súčasnej dobe, všetky
zainteresované zložky v rámci problematiky šikanovania volajú po adekvátnejších a
metodologicky prísnejších, relevantnejších výskumoch šikanovania na školách. Výskumy
šikanovania v školách boli doteraz v prvom rade skúmané pomocou kvantitatívnych metód.
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Má sa na mysli hlavne používanie dotazníkových metód, ktoré ako dobre vieme, majú okrem
svojich výhod aj množstvo nevýhod ako napríklad výraznú subjektívnosť výpovedí ako i
obzvlášť ťažkú verifikovateľnosť relevantnosti samotných jednotlivých odpovedí (pozn.
autorov). Autori Hong a Espelage zdôrazňujú práve nutnosť používania tzv. zmiešaných
spôsobov výskumu v oblasti vzdelávania celkovo ale hlavne v oblasti šikanovania. Tento
metodologický postup sa hlavne v posledných rokoch dostáva do metodologického záujmu.
Autori zdôrazňujú, že k dnešnému dňu však neboli vykonané žiadne relevantné systematické
výskumy používania tzv. zmiešaných metód vo výskumných štúdiách zameraných na výskum
šikanovania. Hlavným cieľom štúdie je podať prehľad empirických štúdií o šikanovaní na
školách s využitím práve zmiešaných metód. Najmä analyzovanie výskumných štúdií o
šikanovaní na školách v zmysle nových poznatkov a doplnkových zistení. Taktiež autori
diskutujú a uvádzajú pokyny pre vedenie zmiešaných metód výskumov šikanovania a
vzájomných súvislostí.
Za relevantné nástroje možno považovať v minulosti často používaný Olweusov
dotazník (1996, 2006) OBVQ, resp. R-OBVQ, sociometrické dotazníky typu „Naša trieda“
(Gajdošová, 2000), sociometricko-ratingový dotazník SORAD (Hrabal, 1979) kombinujúci
nominácie žiakov v rámci ich vplyvu a obľuby s ich škálovaním, nominačné dotazníky - Peernomination dotazník, dotazník Guess who – Hádej kdo (Švec & Jeřábková & Kolář, 2007),
Depistážny dotazník šikanovania (Kolář, 2001, s. 221-225) a iné. Cole, Shares & Cornell
(2006) skúmali, prostredníctvom ktorých výskumných metód je najefektívnejšie zisťovať
šikanovanie. Výsledky výskumu naznačujú, že najvhodnejšie sú metódy rovesníckej
nominácie, a nie seba posudzovacie (self report) metódy, ktoré sa používajú najčastejšie. Pri
použití metód rovesníckej nominácie autori identifikovali väčší počet agresorov ako aj isté
odlišnosti medzi jednotlivými prejavmi agresorov a ich postojmi k agresii. Podľa Takiho (In
Nociar, 2010) sú zase dotazníkové škály inšpirované Olweusom najviac používané v Európe
ako miery zisťovania „šikany“. Zisťujú však najmä priamu tzv. otvorenú agresiu, ktorá sa
objektívne diagnostikuje ľahšie ako skryté šikanovanie a na ich základe sa stavajú preventívne
programy, ktoré však nie sú vždy účinné, lebo nezohľadňujú nepriame – skryté šikanovanie.
Je potrebné použiť nové škály pre porovnanie „nepriamej agresie“ (bez použitia slova
„šikanovanie“), ktorých výsledky ukázali odlišné skutočnosti ako predchádzajúci tradičný
výskum šikanovania a tak agresori, ako aj obete sú bežné deti a do „nepriamej agresie“ sa
rovnako zapájajú chlapci, ako aj dievčatá. Za nástroj na zisťovanie skrytej agresie
považujeme The Social Bullying Involvement Scales (SBIS, Fitzpatrick Bussey, 2010),
pomocou ktorého je možné monitorovať štyri oblasti, a to: do akej miery sú deti sociálne
šikanované (sociálne prenasledovanie), miera zapojenia do sociálneho šikanovania (sociálne
šikanovanie), svedok spoločenského šikanovania (sociálni svedkovia) a zásahy do sociálneho
šikanovania (možnosť intervencie). V posudzovaní a hodnotení správania žiakov (diagnostika
správania) je možné využiť okrem priameho či nepriameho pozorovania žiaka v prostredí
školy, rozhovorov s učiteľmi, žiakmi a rodičmi aj škály typu Škálový dotazník školského
správania alebo Škála rizikového správania žiaka autorov Mezera, Škeřík a Kubíče (2000). Za
problematické považujeme zachytenie skutočného vnímania dynamického procesu –
šikanovania samotnými aktérmi, na čo je potrebné použiť metódy ako projektívne metódy,
semiprojektívne testy alebo experiment. Komiks je výskumnou metódou, ktorá odhaľuje a
reflektuje citové prežívanie aktérov šikanovania, ako aj morálne usudzovanie v prezentovanej
situácii šikanovania v podobe obrázkového dotazníka - semiprojektívneho testu – príbehu,
ktorý zisťuje reakcie žiakov na príbeh v ňom prezentovaný (metóda autorov Říčan &
Janošová, Psychologický Ústav AVČR Praha, 2011). Špecifickou témou je kyberšikanovanie,
podľa Brestovanského (2011) dotazníky priamo sa sústreďujúce na problematiku
kyberšikanovania vytvorilo v priebehu posledných rokov viacero autorov, v niektorých
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prípadoch išlo o aplikáciu Olweusovho dotazníka na kyberpriestor, v iných o relatívne
inovatívny prístup.
Významný pohľad na osobnosti žiakov vstupujúcich rôznych roliach šikany tvorí prizma
morálnych mechanizmov aktérov šikanovania opierajúc sa o sociálno-kognitívnu teóriu
morálneho usudzovania a konania A. Banduru. V súlade s touto teóriou autori skúmali
šikanovanie vo vzťahu k situačnému upúšťaniu od morálnych noriem - tzv. morálne výpadky
(angl. moral disengagement). Bizová poukazuje v tejto súvislosti na výskum autorky
Obermann (2011a, 2011b) z Dánska, ktorá zisťovala vzťah medzi morálnymi výpadkami a
jednotlivými pozíciami pri šikanovaní. Pre realizáciu výskumu autorka použila Škálu
morálnych výpadkov, seba posudzovacie metódy a metódy rovesníckej nominácie. Autorka
využila dve metódy na zistenie šikanovania z dôvodu, že chcela porovnať morálne výpadky u
jednoznačne určených agresorov a tých, ktorí boli identifikovaní iba prostredníctvom jednej
metódy. Výskum bol realizovaný na vzorke 739 žiakov 6. a 7 ročníkov s priemerným vekom
12, 6 rokov. Výskumné zistenia poukázali na súvislosť medzi šikanovaním a morálnymi
výpadkami u agresorov identifikovaných prostredníctvom sebaposudzovacích metód ako aj u
agresorov identifikovaných prostredníctvom rovesníckej nominácie. Rozdiely v situačnom
upúšťaní od morálnych noriem u týchto skupín agresorov autorka zdôvodňuje tým, že osobná
prestíž má významnejšie spojenie s morálnymi výpadkami, než sa predpokladá. Pri ostatných
pozíciách sa autorka zamerala na skupiny nepriamych účastníkov šikanovania. Autorka týchto
respondentov rozdelila do štyroch skupín: a) outsiderov, ktorí nikdy nevystupovali v pozícii
svedkov, b) obrancov, ktorí pomáhali obeti, c) svedkov s pocitom viny, ktorí nezasahovali do
šikanovania a preto cítili vinu, d) ľahostajných svedkov, ktorí pozorovali šikanovanie a
necítili zodpovednosť. Autorka u poslednej skupiny svedkov zistila, že má väčšie hodnoty
morálnych výpadkov, než respondenti obrancovia a respondenti s pocitom viny. Respondenti
outsideri preukazovali vyššie hodnoty morálnych výpadkov, než respondenti obrancovia. Aj
v našom výskume tento významný aspekt v osobnosti šikanujúcich žiakov a svedkov
šikanovania osobitne zdôrazňujeme. Zistili sme, že správanie agresorov je pravdepodobne
súhrou situačných premenných a stretávame sa u nich s problémom kognitívnych
reprezentácií noriem (Lovaš, 1998, Bandura, 1991, Koncepcia morálnych výpadkov A.
Banduru), pri ktorých ide o morálne výpadky a rozdiely v chápaní sociálnych noriem v
konkrétnych prípadoch správania sa jednotlivca. Autoregulačné mechanizmy u jedinca
pôsobia len ak sú aktivované. Odklon od vnútornej kontroly správania porušujúceho normy
(inak výpadok spod vplyvu noriem, tzv. morálny výpadok) súvisí priamo so selektívnou
aktiváciou autoreaktívnych vplyvov. Ide o tzv. morálne zdôvodnenia – sú to kvázi
ospravedlňujúce mechanizmy, ktoré priamo ovplyvňujú pôsobenie morálnych štandardov pri
regulácii konania jedinca, a to tým, že umožňujú rôzne formy správania pri pôsobení
rovnakých štandardov. Z ďalších výskumov, ktoré sa venovali osobnosti agresora a obete je
možné spomenúť výskumy predispozícií, ktoré vedú k vzniku šikanovania u agresorov a
obetí, hlavne úroveň sebaúcty (Cook a kol., 2010, Card In Smith, 2004, Olweus In Smith,
2004), tiež sociálnych zručností (Salmivalli, 2010), vplyv sebakontroly a reaktivity, strachu
na zjavné a skryté šikanovanie (Terranova, Morris & Boxer, 2008), súvislosť medzi
depresiou, sociálnou fóbiou a šikanovaním (Ranta a kol., 2009), rizikové vlastnosti osobnosti
obete (Arseneault, Bowes & Shakoor, 2010), sebaponímanie a sebahodnotenie obete
(Swearer, Turne, Givens & Pollack, 2008; J. Lodge a S. Feldman, 2007), spojitosť medzi
šikanovaním a genetickými predispozíciami (Ball a kol., 2008) a mnohé iné. Podľa Kollerovej
a Janošovej (2011) súčasné skúmanie atribúcií príčin šikanovania poukazuje na to, že žiaci
najčastejšie prisudzujú príčiny charakteristikám obete.
Cieľom výskumov v oblasti morálneho usudzovania je podľa Ráczovej & Babinčáka
(2011) viacero:
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1. Identifikovanie situácií, v ktorých je morálne rozhodovanie (senzitivita) obsiahnuté.
2. Formulovanie morálneho úsudku.
3. Zručnosti a schopnosti pre morálne konanie.
Náš výskum sa orientoval na oblasť 1, a teda na oblasť identifikácie tých situácií, v ktorých je
obsiahnuté morálne rozhodovanie.
Cieľom výskumu, ktorý v tejto štúdii prezentujem, bolo na vzorke žiakov druhého
stupňa ZŠ zisťovať a objasňovať jednotlivé aspekty šikanovania v prostredí základnej školy,
pričom nás zaujímalo, ako žiaci morálne usudzujú v súvislosti so šikanovaním - do akého
morálneho kontextu šikanovanie zasadzujú, vo vzťahu k situačnému upúšťaniu od morálnych
noriem - tzv. morálnym výpadkom (angl. moral disengagement).
Vo výskume bola použitá výskumná metóda, ktorá odhaľuje a reflektuje citové prežívanie
aktérov šikanovania, ako aj morálne usudzovanie v prezentovanej situácii šikanovania. Ide o
semiprojektívnu metódu v podobe obrázkového – semiprojektívneho testu – komiks, ktorým
sa zisťujú reakcie žiakov na príbeh (metóda bola prevzatá od autorov Říčana & Janošovej z
Psychologického ústavu AVČR v Prahe). Komiks sa pôvodne skladá zo siedmich listov, ktoré
na seba nadväzujú a pri jeho zadávaní ich respondenti dostávajú postupne. My sme pre
výskum vybrali prvé dva listy, nakoľko tie prezentujú situáciu šikanovania v prostredí školy
(bližšie pozri obr. 1 a obr. 2). Na obrázkoch sú zobrazení traja chlapci, pričom jeden má rukou
zakryté ústa, pretože je udivený z toho, ako mu ostatní dvaja chlapci vytriasajú tašku, desiatu
a učebnice. Chlapci sa mu evidentne vysmievajú, jeden naňho ukazuje prstom. Úlohou
respondenta je komentovať situáciu a vytvoriť prehovor prichádzajúceho chlapca tak, ako sa
zachová, aký postoj voči situácii zaujme. Cieľom je vyjadriť svoje prežívanie a emócie voči
správaniu sa žiakov v prezentovaných situáciách na poskytnuté otázky a podnety v komikse.
Tento má respondent vpísať do „bubliny“. Na druhom obrázku do situácie vstupuje ďalší
chlapec, ktorý pribehol a opätovne ako v prvom prípad vyjadruje svoj postoj verbálnym
spôsobom.
Výskumnú vzorku tvorilo tridsať zámerne vybraných žiakov (15 chlapcov a 15 dievčat zo
všetkých ročníkov druhého stupňa ZŠ), pričom išlo o žiakov, ktorých sme vo výskume
pomenovali ako svedkov šikanovania v škole. Vzhľadom na objektivitu sme do tejto vzorky
vybrali práve žiakov, ktorí nepatrili do žiadnej z identifikovaných skupín (šikanovaní,
šikanujúci, bullyvictims) v predchádzajúcich výskumoch (sebaposudzovanie v Olweusovom
dotazníku). Druhou výskumnou vzorkou bolo 20 žiakov, ktorí bolo zvolení za agresorov –
šikanujúcich žiakov metódou peer-nomination dotazníka (voľba na agresora iným žiakom
skupiny).
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Obr. 1 Situácia šikanovania na obrázku v komikse

Zdroj: Říčan & Janošová, Psychologický Ústav AVČR Praha, 2010
Grantová agentura AVČR: Eticko-psychologické faktory šikany a jejího zvládání na ZŠ
Kategórie najčastejších vyjadrení svedkov šikanovania na situáciu v komikse:
1.
Pomenovanie šikanovania/agresívneho správania. Respondenti vnímajú správanie
hlavných aktérov na obrázku ako agresívne konanie a pomenúvajú ho ako „šikanovanie“.
Signifikantné výroky:
•
„Je to určitý spôsob šikanovania“.
•
„Šikanujú ho a ponižujú“.
2.
Negatívny zážitok, odmietavý postoj k šikanovaniu až úplné odmietanie šikanovania.
Morálne usudzovanie respondentov v zmysle odmietania šikanovania ako neprístojného
„zlého“ správania. Agresívne správanie je vnímané ako nevhodné správanie, ktoré vyvoláva
negatívne pocity, čo dokazujú aj výpovede typu:
•
„Je to hnusné a odporné“.
•
„Nemám z toho dobrý pocit, je to zlé, čo robia“.
3.
Nespravodlivosť spojená so súcitom s obeťou. Správanie je vnímané ako
nespravodlivosť.
Signifikantné výroky:
•
„Sú tam dvaja na jedného.“
•
„Je smutný a nevie, ako si má pomôcť.“
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4.
Ambivalentný postoj s výsmechom obete, výsmech obete.
Signifikantné výroky:
•
„Mišo sa smeje, akí sú úbohí, že sa s ním nerozprávajú. Mišiačik plače.“
•
„Mišo má nádchu. Peter s Tomášom majú ohromnú prču, klasika.“
5.
Komentár bez vyjadrenia účasti a zainteresovania sa do situácie
Signifikantné výroky:
„Peter a Tomáš sa vysmievajú Mišovi. Prehľadávajú mu tašku atď.“
6.
Akcia, snaha o riešenie privolávaním autority alebo vlastnou agresiou.
Signifikantné výroky:
•
„Som vystrašená a zavolám pani učiteľku“
•
„Keby som bol na jeho mieste, tak ja ich zbijem, že prídu krvaví domov“.
Respondent hľadá autoritu dospelého, spolieha sa na jeho ochranu. Hľadá útočisko v
pedagógovi, ktorý počas vyučovania zastupuje jeho vlastných rodičov. Individualizované
riešenia respondentov sú najčastejšie agresívne alebo sa spájajú s únikovou reakciou.
7.
Porušovanie noriem spoločnosti, moralizovanie.
Signifikantné výroky:
•
„Mali by sa naučiť chovať a nebrať veci ostatným“.
•
„Myslím si, že to nie je dobré. Mali by sa kamarátiť. Mne sa to osobne nepáči.“
Žiaci najčastejšie vyjadrujú odmietavý postoj k správaniu žiakov na obrázku, označujú
situáciu ako zlú, kde sa chlapci vysmievajú obeti. Väčšina z nich označila situáciu na obrázku
ako šikanovanie, z čoho môžeme usudzovať, že ho vedia správne pomenovať, poznajú, aké sú
charakteristické črty šikanovania a jeho prejavy. U tých žiakov, ktorí sa k situácii šikanovania
vyjadrili bez účasti a zainteresovanosti môžeme predpokladať, že sa nevyjadrili k svojmu
prežívaniu pri pohľade na situáciu, niektorí zase mali problém s pomenovaním situácie na
obrázku, ktorú iba opísali a nevyjadrili k nej svoje city. V iných prípadoch sa objavuje ľútosť
obete, vyjadrenia tohto typu pôsobia jednak ako sociálne žiaduce, jednak podceňujúce žiaka.
Pravdepodobne sa žiaci snažia ospravedlniť svoje správanie, pokiaľ oni sami niekedy
ubližovali spolužiakom, alebo prihliadli bez toho, že by zasiahli resp. pomohli. Môžeme
konštatovať, že respondenti v prezentovanej situácii zväčša spoznávajú šikanovanie, ale
skutočný význam tohto pojmu im často uniká. V prežívaní tejto situácie dochádza k
podceňovaniu, resp. zľahčovaniu, očami žiakov je vnímaná v úplne inom kontexte ako u
dospelých ľudí, pedagógov. Vedia šikanovanie pomenovať, vedia, že „je to zlé“, ale nedokážu
rozpoznať hranice a limity v správaní. V školách sa akoby stráca význam a dopad tohto
správania a chýba profylaxia. Situácie sú často riešené veľmi povrchne a nesystematicky,
často zľahčené a nedoriešené aj pedagógmi. Mnohí respondenti pravdepodobne rátajú s tým,
že za toto správanie neprichádza sankcia.
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Obr. 2 Kamarát Miro na obrázku v komikse

Zdroj: Říčan & Janošová, Psychologický Ústav AVČR Praha, 2010
Grantová agentura AVČR: Eticko-psychologické faktory šikany a jejího zvládání na ZŠ
Na obrázku 2 sa nachádza opäť trojica chlapcov, Peter a Tomáš sú zaskočení, pretože
pribehol Miro. Úloha pre respondentov znie: „A teraz pribehol Mišov kamarát Miro. Čo povie
chalanom?“ Respondent sa projektuje do role Mira, v liste ma pripravenú takzvanú bublinu,
do ktorej môže vlastnými slovami doplniť slová, ktoré adresuje Miro Petrovi a Tomášovi.
Kategórie najčastejších vyjadrení svedkov šikanovania na situáciu v komikse:
1.
Ochrana obete s náznakom agresívneho správania (bitky), typické je pre chlapcov.
Signifikantné výroky:
•
„Zmiznite, lebo vás zmlátim“
•
„Poďme vy zbabelci, stavajte sa do seberovných“
2.
Ochrana obete s náznakom zásahu autority, odvolávanie sa na autority. Ide o menej
agresívne hrozby s náznakom sankcií, prípadne projektovania sa do autority, častejšie sa
prejavuje u dievčat.
Signifikantné výroky:
•
„Hej, nechajte ho! Všetko upratať, je to jasné?“.
•
„ „Aha, už ide triedna, padajte preč“.
3.
Odplata, častejšie sa prejavuje u chlapcov.
Signifikantné výroky:
•
„Dajte mu pokoj, lebo vám urobím to isté“.
•
„Mám vám vysypať tašku, aby ste vedeli aké to je?“
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4.
Únikové a racionálne riešenie situácie, nepochopenie
Signifikantné výroky:
•
„Nebite sa, ste normálni?“
•
„Chalani nebláznite“.
5.
Ochrana obete s náznakom nevhodnosti správania, moralizovanie, výroky výchovného
charakteru.
Signifikantné výroky:
•
„Nechajte ho na pokoji, čo vám spravil?“
•
„Ako by sa to páčilo vám, ak by vám to niekto robil?“
6.
Pejoratívne pomenovania (nadávky), prisudzovanie negatívnych vlastností
šikanujúcim žiakom v spojení s agresívnou obranou obete.
Signifikantné výroky:
•
„Vy nevychovaní, hlupáci“, „zbabelí somári“, a „úchylovia.“
•
„Vy úbohí debili, ešte raz chytíte vec môjho kamaráta, tak vám rozbijem hlavu.“
7.
Nenásilné riešenie, dohovor najčastejšie spojené s obranou kamaráta:
Signifikantné výroky:
•
„Chalani a ste normálni? Poďme radšej ku mne a nechajte ho“.
•
„ Nechajte ho tak, je to môj kamarát.“
V nasledujúcej časti popisujeme kategórie najčastejších vyjadrení agresorov na situáciu
v komikse.
Vyjadrenia agresorov k obr. č. 1 – prezentovaná situácia šikanovania.
1. Priame pomenovanie problému šikanovania „Šikanujú ho. Vytriasajú mu tašku a robia mu
zle.“
2. Negatívny zážitok „Zlý pocit. Lebo mu robia zle.“
3. Súcit s obeťou „Chudák Mišo. Nejaký Peter a Tomáš sa mu vysmievajú a šikanujú ho“.
4. Výsmech „Mišo sa smeje, akí sú úbohí, že sa s ním nerozprávajú. Mišiačik plače.“
5. Negatívny, odmietavý postoj k šikanovaniu až úplné odmietanie šikanovania „Myslím si,
že to nie je dobré.”
6. Komentár bez vyjadrenia účasti a zainteresovania sa do situácie „Myslím si, že je to niečo
ako šikana”
7. Ambivalentný postoj s výsmechom obete „Čo ja viem, tak sú zlí a on chudáčik sa trápi.“
Vyjadrenia agresorov k obr. č. 2 – prichádzajúci Miro.
1. Ochrana obete s náznakom agresívneho správania (bitky) „Nerobte mu zle, lebo vás utlčem
jak psov.“
2. Ochrana obete s náznakom zásahu autority (učiteľa, riaditeľa) „Chcete aby som to povedal
riaditeľovi? Ak nie, tak prestaňte”.
3. Únikové a racionálne riešenie situácie „Ide preč. Má ich na háku a ide za Mišom, lebo neni
taký ako oni.”
4. Ochrana obete s moralizovaním – poukázaním nevhodnosť správania „Prestaňte, prečo si
začínate do slabších?“
5. Obeť sa bráni „Miro sa zachová statočne a upozorní ich nech s tým okamžite prestanú“.
Agresori najčastejšie projektujú Mira do role obrancu obete, pričom niektorí naznačujú
riešenie situácie agresívnym spôsobom hrozbou či náznakom bitky, z čoho usudzujeme
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potrebu ventilovať hnev, strach, či odplatu. Výpovede chlapcov sa presadzujú silou pästí,
chlapci by riešili situáciu skôr „ručne stručne“ na rozdiel od dievčat, ktoré by situáciu riešili
skôr diplomaticky. Ani v jednom prípade sa nevyskytla odpoveď, ktorá by jasne naznačovala,
že Miro sa má postaviť na stranu šikanujúcich žiakov. Získali sme len výpovede, ktoré
smerujú skôr k racionálnym riešeniam. Žiaci „iba“ slovne deklarujú odvahu postaviť sa tvárou
tvár k problému bez strachu z možných následkov. Pod názvom nepochopenie ide o výroky
tých respondentov, ktorí nechápu prečo táto situácia vôbec nastala a pri moralizovaní ide o
snahu prevychovať s poukázaním na nevyváženosť síl v boji „dokážete to urobiť slabším.“
Šikanujúci žiak je v ich očiach hlúpy, zbabelec. Samostatná kategória autorita dospelého
zahŕňa výpovede respondentov, ktorí sa vyhýbajú samostatnému riešeniu problému. Uznávajú
a spoliehajú sa na autoritu dospelého. Dospelému prináleží sankcionovať neprimerané
správanie žiakov. To je pravdepodobne aj dôvod, prečo žiaci neprevezmú riešenie do
vlastných rúk, ale spoliehajú sa na autoritu (učiteľ, riaditeľ apod.), ktorí by mali situáciu
adekvátne riešiť. Dospelý je pre nich autorita predstavujúca zákon a poriadok. Niektorí žiaci
sa snažia odvrátiť pozornosť šikanujúcich. Chcú ochrániť slabšieho pred silnejšími aj za cenu,
že tí môžu zaútočiť práve na toho, kto chce ochrániť obeť. Tento moment možno považovať
za identifikovanú reakciu v zmysle morálnych výpadkov pri šikanovaní, nakoľko sa títo žiaci
v skutočnosti obdobne často nezachovajú. Ide o skupinu respondentov, ktorá by na Mirovom
mieste bránila kamaráta bez použitia násilia, skôr dohovorom. Túto skupinu možno
považovať za veľmi významnú a je potrebné ich správanie vo výchovnej práci podporovať,
prezentovať a príkladovať iným žiakom.
Zistenia z výskumu poukazujú na súvislosť medzi šikanovaním a morálnymi výpadkami u
svedkov šikanovania identifikovaných prostredníctvom sebaposudzovacích metód aj
agresorov identifikovaných prostredníctvom peer-nomination a na nezhody ich morálneho
usudzovania a výsledného správania. Prejavuje sa to hlavne v tom, že žiaci poznajú normy,
proklamujú ich dodržiavanie a napriek tomu v konkrétnej situácii často v pozícii svedka či
agresora zlyhávajú, pridávajú sa k šikanovaniu obete tichým či otvoreným súhlasom, často
nachádzajú pre toto správanie aj potrebné zdôvodnenia. Správanie agresorov je súhrou
situačných premenných, morálnych „vypadnutí“ a je problémom kognitívnych reprezentácií
noriem, pri ktorých ide o morálne výpadky a rozdiely v chápaní sociálnych noriem v
konkrétnych prípadoch správania sa jednotlivca. Princíp fungovania autoregulačného
mechanizmu (a teda správanie jedinca) je udržiavané zhodou s jeho vnútornými normami,
človek koná tak, aby mu jeho správanie prinášalo sebaúctu a sebauspokojenie, pričom sa
odmieta správať tak, aby vyvolal sankcie voči sebe samému, čo má za následok morálne
zdôvodňovanie a ospravedlňovanie. Autoregulačné mechanizmy u jedinca pôsobia len ak sú
aktivované. Odklon od vnútornej kontroly správania porušujúceho normy (inak výpadok spod
vplyvu noriem, tzv. morálny výpadok) súvisí priamo so selektívnou aktiváciou
autoreaktívnych vplyvov. Ide o tzv. morálne zdôvodnenia – sú to kvázi ospravedlňujúce
mechanizmy, ktoré priamo ovplyvňujú pôsobenie morálnych štandardov pri regulácii konania
jedinca, a to tým, že umožňujú rôzne formy správania pri pôsobení rovnakých štandardov –
predpokladom je, že tento mechanizmus funguje v období prechodu z heteronómnej morálky
do autonómneho štádia. Svedkovia (potencionálni obrancovia) a šikanujúci žiaci sa môžu
prejaviť agresívne, šikanovať, nezastať sa obete, pridať sa k šikanovaniu a pod., aj napriek
proklamovaným názorom na tento problém a situáciu v komikse.
Agresori sa v prezentovanej situácii dokonca projektujú do role ochrancu obete. Sú
ochotní brániť obeť, avšak opäť ich typickým správaním- agresívnym, ide u nich o prejav
želateľného správania a agresiu ako prirodzený – bežný prejav v správaní.
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Záver
Riešenie a odstraňovanie (eliminácia) šikanovania v podmienkach dnešnej školy si vyžaduje
presné (objektívne a hlavne valídne) diagnostické nástroje, ktoré dokážu rozpoznať
šikanovanie v rozličných fázach jeho vývinu. Tieto nástroje by mali poskytnúť informácie,
ktoré sú základom formulovania téz boja proti šikanovaniu (prejavy a formy správania, kódex
boja proti šikanovaniu, cielená prevencia a účinná intervencia). Nutné je stanoviť jasné
kritériá, ktoré prejavy sa v škole šikanovaním naozaj stávajú a ktoré ním nie sú a tým aktívne
predchádzať problému nesprávnych označení žiakov za „agresorov“, „obete“, resp.
stigmatizovať interpersonálne vzťahy medzi žiakmi. Pedagogickí a odborní zamestnanci školy
by mali absolvovať minimálne každoročne (pravidelné) stretnutia a výcviky zamerané na
objasnenie diagnostických kritérií i možností, ako postupovať a riešiť konkrétne prípady
šikanovania v ich škole s cieľom skvalitniť fungovanie všetkých subsystémov systému škola.
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Dobro a/ako zmysel života
Vasil Gluchman
Abstrakt. Autor najprv polemizuje s názormi A. Peperzaka vo vzťahu k jeho chápaniu etiky
a jej významu v živote človeka, resp. pri hľadaní zmyslu života. V ďalšej časti príspevku
rozvíja vlastnú koncepciu zmyslu života, prezentuje viaceré možné prístupy k jeho chápaniu.
Dospel k záveru, že najväčší význam má aktivita produkujúca pozitívne hodnoty napĺňajúce
dobro konkrétnym obsahom.
Etika si často kladie za cieľ uvažovanie nad témami týkajúcimi sa ľudského života a jeho
zmyslu. K centrálnym témam uvedeného uvažovania patrí aj klasická otázka starovekej
antickej etiky, t.j. čo je dobrý život a ako žiť dobrý život, resp. čo je zmyslom ľudského
života. Sú to otázky, na ktoré ťažko možno odpovedať na základe vedy, pretože tá na to nemá
dostatočné nástroje, ale predovšetkým posúva ich mimo sféry svojej pôsobnosti, resp.
nepripisuje im primeranú výpovednú hodnotu. Úloha etiky potom do značnej miery spočíva
v tom, ako dokáže odpovedať na túto otázku. Etika má tak za úlohu vypovedať pravdu
o dobrom ľudskom živote, resp. zmysle jeho života. Vzniká však otázka o tom, čo je dobrý
ľudský život. Možno to zovšeobecniť a nárokovať si na platnosť odpovede, resp. odpovedí
pre celé dejiny ľudstva alebo sú tieto výpovede historicky, geograficky, kultúrne, sociálne
atď. determinované?
Podľa Adriana T. Peperzaka treba vychádzať pri týchto úvahách z otázok a problémov
skutočných ľudí. Limitujúcim faktorom jeho tvrdenia je však skutočnosť, že sa opiera
o takmer výlučne fenomenologických, resp. existencialistických autorov ako Husserl,
Heidegger, Jaspers, Marcel, Bubber a Sartre, na nich zakladá svoje úsilie o návrat
k najprirodzenejším skúsenostiam ľudského života, čo by malo byť jasnou podmienkou pre
akúkoľvek teóriu, ktorá objavuje ako v pravde by mohol byť život pochopený a žitý.
Základným metodologickým východiskom jeho úvah o dobrom živote je teda
fenomenologicko-existencialistické stanovisko, ktoré tvorí aj platformu jeho úvah týkajúcich
sa záchrany etiky a morálky v živote jednotlivca a ľudstva.
Za nesporne pozitívne možno označiť jeho úsilie formulovať otázky zaoberajúce sa tým,
čo je podstatou, resp. jadrom nášho úsilia o dobrý život, teda čo je zmyslom nášho života. Je
to úsilie o šťastie, úspech, dobrý, nádherný alebo zmyselný život? Podľa Peperzaka rozdiel
medzi odmietnutím alebo prijatím existujúceho života (s jeho obmedzenými možnosťami
premeny) odhaľuje základný zmysel ľudskej existencie (Peperzak, 2004, s. 24). Možno to
považovať za vcelku zaujímavý pohľad na vec, ktorý v mnohom robí fenomenologický
prístup atraktívnym. No je otázne, či aj produktívnym. Riešenie môže byť práve v tom, že sa
treba sústrediť na konanie poskytujúce naplnenie toho, že človek usilujúci sa o dobrý život,
hľadajúci podstatu dobrého života, resp. zmysel života nesmie ostať pasívny, ale práve
naopak, musí konať. Konanie je potom vždy vzájomným pôsobením s okolím, zahŕňajúc
ostatné osoby, zvieratá, rastliny, náradia a predmety, ktoré sú potrebné na určenie miesta
a času konateľa. Uvedená interakcia zahŕňa telo a všetky obyčaje, vzory a procesy
charakterizujúce človeka ako spoločenskú, vzdelanú, skultúrnenú a historickú ľudskú bytosť.
Konanie je vyvíjajúcou sa sebazainteresovanosťou – transformácia existencie človeka v zhode
s tým, čím bol v minulosti. Pokračuje v tom, čím bude ako výsledok mnohých vplyvov a jeho
vlastný spôsob vyrovnania, vlastnenia, žitia a bytia jeho stanoveného života (Peperzak, 2004,
s. 26). Naša hlavná úloha, resp. povinnosť k životu je v plánovaní svojej budúcnosti. Naše
úsilie o dobrý život nemožno redukovať na jeden skutok, udalosť alebo obdobie života, ale je
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to snaha o zmysluplné dielo, ktoré je výsledkom celoživotného úsilia. Podľa Peperzaka
nemožno ľudský život rozdeliť na obdobie prípravy, realizácie a dosiahnutia konca. Tvrdí, že
je to permanentný proces prechodu z minulosti do budúcnosti cez nepokojnú prítomnosť.
Napriek rozdielnym metodologickým východiskám súhlasím s väčšinou jeho tvrdení, pretože
život ak má mať zmysel, musí byť aktívnym životom, musí to byť život aktívne konajúceho
jednotlivca, resp. mravného subjektu, ktorý svoj život riadi a nie je ním riadený, resp. vlečený
a jeho cieľom je konanie dobra.
Do tohto rámca zapadá aj autorovo tvrdenie, že radosť zo života nestačí k dobrému životu.
Nestačí sa len tešiť zo života, ale podľa jeho názoru život treba aktívne žiť. Nemožno to však
podľa neho stotožňovať s utilitaristickou predstavou úspešného života alebo života prežitého
v materiálnom bohatstve a blahobyte. Treba tu však poukázať, že Peperzak nespravodlivo
obviňuje utilitarizmus z redukovania dobrého života len na materiálne bohatstvo a kariéru.
Veď už J. S. Mill vo svojej verzii kvalitatívneho utilitarizmu vytvoril priestor, aby aj krása
prírody, hudba, výtvarné umenie a podobne boli súčasťou úsilia človeka o dobrý a šťastný
život. Nesporne najmä 20. a 21. storočie sa vo veľkej miere pričinili o to, že dochádza
k vulgarizácii utilitarizmu a konzekvencializmu, resp. ich obviňovaniu z redukovania celého
ľudského úsilia len na dosiahnutie materiálneho blahobytu, resp. maximalizáciu úžitku.
Nesporne veľmi významným predpokladom dobrého života je uvedomenie si, kto sme,
uvedomenie si samotného nášho žitia, čo nás následne vedie, aby sme uvažovali nad naším
životom, aby sme ho plánovali, aby sme ho nežili bez rozmyslu a predstavy o našej
budúcnosti. Súčasťou toho je aj vyrovnávanie sa s bolesťou a utrpením, ktoré prináša život.
Podľa Peperzaka však potešenie zo života zahŕňa aj utrpenie. Ani najväčšia bolesť by nemala
byť podľa neho dôvodom preklínať trpiaci život, pretože utrpenie, bolesť a umieranie možno
prijať, ak sú prvkami zmysluplných udalostí a skutkov. Dlhý život bez zmyslu nie je lepší ako
zmysluplný, ale kratší a bolestivý život. Túžba po zmysle siaha ďalej a je zakorenená hlbšie
ako túžba zachovávania toho, čo máme (Peperzak, 2004, s. 41). Podobne aj Viktor E. Frankl
zastáva názor, že v spôsobe ako človek príjme utrpenie a ako sa s ním vyrovná, je veľa
možnosti ako prežiť zmysluplný život. Môže ostať statočný, odvážny, dôstojný a nesebecký
alebo stane sa len príslušníkom stáda. Podľa toho buď je „hodný toho utrpenia alebo nie je ho
hodný“. Človek je neustále konfrontovaný s osudom, ktorý ho stavia pred rozhodnutie či
dokáže pretvoriť stav svojho utrpenia na vnútorný čin (Frankl, 1998, s. 100). Rovnaké názory
nájdeme aj v kresťanstve, práve v nadväznosti na utrpenie Ježiša Krista, ktorý takto prevzal
na seba hriechy sveta a spasil hriešne ľudstvo. Corneliu C. Simut pripomína názor talianskeho
autora Vita Mancusa, že utrpenie je zmyslom nášho života a máme žiť náš život práve
vzhľadom k smrti, ktorá je prirodzená (Simut, 2011, s. 152). Podľa môjho názoru je však
otázne či možno význam, resp. zmysel života vidieť v prežitom utrpení. Nesporne je pravda,
utrpenie nemožno vylúčiť z ľudského života, tak ako nemožno zlo, nešťastie a podobne
vyčleniť mimo ľudskej existencie a mimo našej morálky. Na druhej strane však treba
konštatovať, že akceptovať existenciu utrpenia a bolesti v našom živote ešte neznamená ich
ospravedlnenie, prípadne glorifikáciu alebo pripisovanie zvláštneho miesta a významu
v živote človeka.
Do rámca Peperzakovho uvažovania logicky zapadá aj jeho tvrdenie, ktoré je veľmi
podobné Franklovmu názoru o bezzmyslovosti doby, že najväčším nešťastím pre človeka nie
je smrť, ale strata zmyslu, pretože ten je nevyhnutný pre zdôvodnenie nášho života. Typicky
fenomenologicky znie aj Peperzakovo tvrdenie, že zmysel podobne ako „má byť“ treba
objaviť, nie dedukovať alebo konštruovať, pretože „má byť“ je originál samotného bytia.
Otázne však je to či si človek (priemerný človek) skutočne kladie otázky zmyslu (vrátane
zmyslu života) a či trpí tým, že nenachádza odpoveď na túto otázku, prípadne stratí to, čo mu
tvorilo zmysel jeho života. Mnohí autori, vrátane psychológov sú skeptickí, koľkí ľudia si
kladú túto otázku a či si vôbec uvedomujú potrebu hľadania zmyslu. Zvlášť v súčasnosti, keď
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sa preferuje až „neznesiteľná ľahkosť bytia“ masovo produkovaná a podporovaná
elektronickými médiami, ktoré majú skôr tendenciu podsúvať divákovi, resp. konzumentovi
čo najľahšie žánre zábavy, s čo najľahšími odpoveďami, rovno obsiahnutými v ich
programoch, aby sa nemuseli zamýšľať, resp. trápiť myslením, alebo hľadaním odpovedí.
Nasleduje to však potom, čo ich najprv vystrašili množstvom tragédií, problémov, nešťastí,
ktoré sa udiali doma alebo vo svete. Ich recept teda znie: vidíte, koľko nešťastia a smútku je
všade okolo nás, prečo sa tým trápiť, bavte sa spolu s nami, nemyslíte na to, čo sa stalo iným,
stačí, že teraz práve v túto chvíľu sedíte pri televíznej obrazovke a sledujete nás, my vám
pomôžeme zabudnúť na všetky trápenia, ponúkneme vám riešenia všetkých problémov, takže
„nestarajte sa a tešte sa z toho, že ste“ (don’t worry, be happy).
Fenomenologické úvahy o zmysle života sú obyčajne príznačné vzletnými slovami
a myšlienkami, ale moja podstatná výhrada k ním spočíva v tom, že naznačujú, ako keby
zmysel života existoval mimo nás, mimo človeka, v samotnom bytí, len ho treba nájsť
a odhaliť. Nemyslím si, že zmysel je niekde mimo toho, čo robí, ako žije a predovšetkým, ako
myslí človek o sebe a svojom mieste vo svete. Bez náročného mentálneho a intelektuálneho
procesu hľadania, formulovania a tvorenia vlastného zmyslu života to podľa môjho názoru
nejde. Zmysel života nemožno nájsť, ako nachádzame na ceste nejakú stratenú vec. Zmysel
života sa buduje ako myšlienková stavba vychádzajúc z hodnôt, ktoré tvoria našu hodnotovú
štruktúru, ktoré tvoria hierarchiu našich hodnôt. Nesporne je pravda, že tak ako nemožno
zmysel života nájsť len tak niekde na ulici, podobne si ho nemožno ani požičať. Zmysel
života musí byť výsledkom nášho vnútorného procesu spojeného s mentálnym,
intelektuálnym, ale aj morálnym dozrievaním.
Vo všeobecnosti možno pozitívne oceniť Peperzakovo zameranie na problém života,
hodnoty života, čo mi je veľmi blízke, hoci na druhej strane musím upozorniť na rozdielnosť
metodologických pozícií týkajúcich sa prístupu k životu a hodnote života medzi mnou
a autorom. Napriek tomu, že obidvaja zdôrazňujeme význam a hodnotu života, zatiaľ čo ja (v
kontexte morálneho biocentrizmu) mám na mysli predovšetkým hodnotu života ako
východiskového biologického faktu, ktorý vytvára predpoklady pre život v jeho aktívnej
podobe naplnenej úsilím o správne, resp. morálne konanie v súlade s humánnosťou, ľudskou
dôstojnosťou a morálnymi právami človeka, Peperzak v živote vidí a hľadá predovšetkým
transcendentálny rozmer presahujúci samotný život človeka, spočívajúci predovšetkým
v objavovaní zmyslu existujúceho mimo človeka a „nad“ človekom. Podľa mňa zmyslom
môže byť aj konanie smerujúce k pozitívnym morálnym hodnotám, zatiaľ čo vo
fenomenológii zmyslom je niečo mimo nás a konanie môže byť len nástrojom napĺňania
zmyslu.
Napriek rozdielnosti východísk oceňujem jeho dôraz na aktivitu jednotlivca, jeho tvrdenie,
že som to ja, kto má odpoveď, čo mám robiť, čo chcem a čím chcem byť, resp. čím sa chcem
stať. Napriek a vďaka všetkým vplyvom, bez ktorých by som nebol ničím, som autor a herec
svojho života (Peperzak, 2004, s. 54). Zdá sa mi, že Peperzekovi možno vyčítať, že nič
nehovorí o pomere, v akom sme sluhami a autormi pri tvorbe seba, resp. našej morálky
a mravnosti. Aj tak to vyzerá veľmi optimisticky, keď robí jednotlivca zodpovedným za seba,
za svoj život, za svoje víťazstvá a prehry. Vidím značnú mieru podobnosti v tomto prístupe
k jednotlivcovi s mojou koncepciou aktívneho typu mravného subjektu, ktorú som
prezentoval v práci Človek a morálka (1997).
Peperzak si uvedomuje problém s naplnením života, resp. zmyslu života. Kladie si otázku:
dokážeme nájsť to, čo dáva zmysel nášmu životu? Je to šťastie, spravodlivosť, mier, radosť
atď.? Ak to nájdeme budeme mať naplnený zvyšok nášho života až do smrti? Spochybňuje
tvrdenia niektorých ľudí, že sú napríklad „dokonale šťastní“. Poukazuje, že na jednej strane sa
snažíme naplniť život niečím, čo má pre nás cenu, je pre nás hodnotou, ale na druhej strane sa
nezastavíme po splnení našej túžby. Možno spolu s autorom v tejto súvislosti konštatovať, že
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je to večný kolobeh nášho života, ktorý nás posúva, prípadne až ženie (v prípade niektorých
jedincov) vpred. Peperzak si však kladie otázku: kam to smeruje? Má naše snaženie nejaký
vyšší zmysel, vyšší cieľ alebo sa končí okamihom našej smrti? Môžeme byť spokojní so
svojím životom tým, že náš život a naše dielo bude mať pokračovanie v živote a práci našich
pokračovateľov? Podľa neho, ak má ľudská individualita dôstojnosť (Wurde), ktorú nemožno
redukovať na zameniteľnú „hodnotu“ (Wert) v ekonómii, smrť je skutočným problémom pre
akékoľvek seriózne uvažovanie. Jednotlivcovu dôstojnosť nemožno absorbovať
spoločnosťou, históriou alebo inými jednotlivcami. Patrí len tejto jedinečnej osobe.
Podľa Peperzaka hlavný problém súvisiaci s identifikáciou dobrého života ako života,
v ktorom došlo alebo dochádza k realizácii vlastného Ja, je preukázanie, že (možný) prechod
od čírej možnosti ku skutočnosti je dobrý pre vlastné Ja ako také. Ak „pravé Ja“ je len ďalšie
meno pre „mňa“, potom základ každého „má byť“ je v mojej podstate ako slobodnej
transcendencii. Toto podstatné Ja je zákon nad zákony. Vedie ma k uvedomeniu si možností,
z ktorých väčšinu si nemôžem vybrať, pretože sú na mňa uvalené faktormi a javmi, nad
ktorými mám malú moc (Peperzak, 2004, s. 201). Tieto tvrdenia len potvrdzujú môj názor, že
fenomenológia je do značnej miery založená na „špekulatívnosti“, tak ako tu v prípade
možnosti a aktuálnosti správneho alebo dobrého života. Uvedený protiklad, rozpor je večný,
platí asi tak dlho ako existuje samotné ľudstvo v stave sebauvedomenia a neexistuje na to
žiadna jednoduchá odpoveď. Sympatické na autorovom postoji je to, že si uvedomuje ľudskú
nedokonalosť, ba až obmedzenosť, čo by sa následne malo odrážať aj v teoretickej reflexii,
ale na druhej strane sám konštatuje, že „jedným z nebezpečenstiev, ktorým etika čelí je sklon
k idealizácii. Život je zmesou dobrého a zlého, krásneho a škaredého, čistých i nečistých
činov, inštitúcií, pravidiel, zvykov, postojov a štruktúr. V snahe vytriediť túto zmes riskujeme
kontrastovanie nereálnych obrazov čistej cnosti s ich protikladmi zabúdajúc, že ľudská
skutočnosť je skôr prechodná, rozvíjajúca sa niekde medzi dvoma extrémami“ (Peperzak,
2004, s. 207). Úplne s tým súhlasím a v tom vidím chybu, resp. problém mnohých etických
teórií, vrátane fenomenológie, že jednostranne zdôrazňujú len to, čo má byť a zabúdajú na to,
čo je, v súvislosti s etikou a morálkou hovoria len o dobre a pozitívnych hodnotách, ako keby
iba tie boli súčasťou reálneho života človeka.
V nadväznosti na to potom autor konštatuje, že cieľom morálneho snaženia má byť dobrý,
znamenitý a cnostný život. Centrom a zdrojom dobrého života je postoj „srdca“ ako
výkonného a dynamického orgánu, ktorý riadi všetky pohyby a prejavy osoby. Len pár osôb
je „dokonalejších“, možno dokonca žiadna, no mnohé sú časťou procesu morálneho
zdokonaľovania. Môžeme sa naučiť stať sa lepšími v konaní a poznaní; môžeme formovať
a reformovať nás samých. Medzi náhlou premenou a pomalou, takmer nepostrehnuteľnou,
transformáciou je mnoho spôsobov, ktorými sa stávame lepšími. Filozofia by ich mala
skúmať (no nemožno ignorovať ani prínos psychológie a pedagogiky (Peperzak, 2004, s.
225). Treba opäť dať za pravdu autorovi, že nikto nie je morálne dokonalý. Na druhej strane
možno polemizovať o jeho vízii dobrého, znamenitého alebo cnostného života, ako vzore
morálnej dokonalosti. Nesporne morálne ideály majú svoje miesto a význam v etike, rovnako
ako aj v morálke, len nesmieme z nich urobiť nedosiahnuteľný cieľ. V tom je však najväčšie
nebezpečenstvo mnohých etických teórií, vrátane fenomenologickej alebo aj kresťanskej
etiky.
Možno konštatovať, že Peperzakove názory sú veľmi podnetné aj pre filozofov a etikov
vychádzajúcich z odlišných metodologických pozícií a zaujímajúcich rozdielne stanoviská
a postoje k problému života, resp. hľadaniu zmyslu života. V každom prípade možno oceniť
jeho dôraz na aktivitu jednotlivca, na preferovanie zmysluplného žitia pred prežívaním,
hľadanie odpovedí na otázky o našej minulosti, prítomnosti a budúcnosti, hľadanie odpovedí
na to, kto som a čo chcem v živote dosiahnuť, kým chcem byť. Zvlášť je to významné
a dôležité v dnešnej dobe poznamenanej záujmom o prítomnosť a daný okamih: tu a teraz. Na
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druhej strane je však otázne, či ma súčasná filozofia a etika dosť síl a schopnosti zvrátiť tento
trend masovo produkovaný a podporovaný elektronickými médiami na okamžité
a bezprostredné uspokojovanie našich túžob a potrieb. V každom prípade treba to chápať ako
úlohu a povinnosť filozofie a etiky, aby sa usilovali ponúkať alternatívu tým, ktorí majú
záujem o niečo viac ako len o uspokojovanie primárnych fyziologických potrieb a ľahkej,
nenáročnej zábavy.
V protiklade k fenomenologicko-existencialistickému prístupu k otázke zmyslu života
chcem prezentovať prístup analytickej etiky. Jej predstaviteľ John L. Mackie vyjadruje ideu
zmyslu života prostredníctvom pojmu „dobrý život“ (good life), ktorý podľa neho spočíva v
tom, že jednotlivec „...efektívne uskutočňuje aktivity, ktoré považuje za cnostné, buď
vnútorne, alebo preto, že sú priamo prospešné iným, o ktorých sa stará, alebo pretože chápe
ich ako inštrumentálne v poskytovaní prostriedkov bláha pre seba a tých, ktorí sú mu blízki“
(Mackie, 1990, s. 170). Podľa Mackieho sa mravné subjekty môžu líšiť tým, ako chápu
zmysel života (the general goal of human life). Rozlišuje potom mravné subjekty, ktoré vidia
zmysel života v tom, čo človek koná (deskriptívny zmysel života) a na druhej strane sú
mravné subjekty, ktoré chápu zmysel života ako cieľ, o dosiahnutie ktorého sa má človek
usilovať (preskriptívny zmysel života) (Mackie, 1990, s. 46-47). Možno konštatovať, že
existuje určitá podobnosť medzi Mackieho chápaním zmyslu života u mravných subjektov a
mojím zaradením témy zmyslu života medzi prvky vymedzujúce odlišnosť typov mravných
subjektov. V kontexte Mackieho úvah o dvoch prístupoch mravných subjektov k otázke
zmyslu života možno v tejto súvislosti uvažovať aj o rozdiele medzi mravnými subjektmi
prostredníctvom toho, čo je v etike charakterizované ako rozdiel medzi „is“ a „ought“, čiže
medzi tým, čo je a tým, čo má byť.9
Keďže vychádzam z myšlienky, že jedným z podstatných prvkov, ktoré vymedzujú dva
základné typy mravných subjektov, je priorita individuálneho alebo kolektívneho dobra,
potom zastávam názor, že reflexívny mravný subjekt sa bude líšiť od subjektu zvykovej
morálky aj v spôsobe formulovania zmyslu života. V prípade reflexívneho mravného subjektu
pôjde o vedome a zámerné formulovanie zmyslu života, ktorý je jeho vlastný, vyjadrením
jeho vlastnej predstavy o svojom živote, jeho význame a mravných cieľoch, ktoré chce v jeho
rámci realizovať. Na druhej strane v prípade subjektu zvykovej morálky možno konštatovať,
že „...je mnoho ľudí, ktorí žijú bez toho, aby o tom všetkom uvažovali. Väčšina ľudí vždy
premýšľala a i dnes premýšľa o týchto problémoch len výnimočne“ (Machovec, 1965, s. 17).
V kontexte mravného subjektu zvykovej morálky teda možno uviesť, že ide o zmysel života,
ktorý môže byť mnohokrát aj nevedomý, prípadne môže byť formulovaný v kontexte hodnôt
a predstáv o dobre, ktoré sú dominantné v danej sociálnej a morálnej komunite. Jeho zmysel
života v vyjadruje konformitu tohto typu mravného subjektu. Z obsahového hľadiska zmysel
života u druhého typu mravného subjektu možno vyjadriť cez frommovské kategórie
tvorivosti a produktívnosti. Zatiaľ čo u prvého typu mravného subjektu zmysel života
predstavuje mať = byť, u druhého typu byť znamená tvoriť a produkovať. Prvý typ sa teda
sústreďuje predovšetkým na formálne znaky potvrdzujúce jeho bytie, ktoré majú vyjadriť a
potvrdiť zmysluplnosť existencie v súlade s normami, hodnotami a predstavami o spoločnom
dobre danej komunity. Uvedený mravný subjekt interiorizuje určité „transcendentálne“
hodnoty a predstavy o hodnotách ako svoje hodnoty a snaží sa byť konformný k týmto
hodnotám.
Na druhej strane reflexívny mravný subjekt rozvíja svoj zmysel života relatívne nezávisle
na hodnotách a predstavách o hodnotách, ktoré sú dominantné v širokom sociálnom
9

K tomu problému som sa vyjadroval už v predchádzajúcich prácach, preto mu teraz už nebudem venovať
pozornosť. K tomu bližšie pozri moje práce Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť a Etika konzekvencializmu
(Gluchman, 1994, s. 11-13; Gluchman, 1995, s. 85-87).
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spoločenstve, do ktorého patrí. Spomínaný typ mravného subjektu sa projektuje v kontexte
základných mravných hodnôt, ale jeho zmysel života je výlučne individuálnou záležitosťou,
takisto aj princípy a prostriedky, ktoré si volí na jeho uskutočnenie. Základným východiskom
a zároveň aj obmedzením morálnej sebaprojekcie tohto typu mravného subjektu je to, že
nekoná v rozpore so základnými mravnými hodnotami a princípmi akceptovanými ľudským
spoločenstvom. Možno zhrnúť, že zatiaľ čo v prípade prvého typu mravného subjektu ide o
osvojovanie a uskutočňovanie kolektívnej idey zmyslu života s istými drobnými úpravami,
tak v prípade druhého typu mravného subjektu ide o projektovanie vlastného zmyslu života,
ktorý sa môže v určitej miere postupne prejavovať aj v jeho aspoň čiastočnom akceptovaní v
rámci kolektívnej idey dobra, hodnôt a predstáv o zmysle života človeka ako člena sociálnej a
morálnej komunity.
Zastávam názor, že zmyslom života reflexívneho mravného subjektu môže byť
cieľavedomá rozumná aktivita zameraná na sebaprodukovanie a teda na sebapotvrdzovanie
prostredníctvom spolupráce s ostatnými ľuďmi pri tvorbe, resp. konaní dobra. Zmysel života
je prioritne individualizovaná záležitosť, ktorá je však do určitej miery sociálne
determinovaná.
V mojom chápaní sa otázkami zmyslu života zaoberá predovšetkým reflexívny typ
mravného subjektu a pre tento typ mravného subjektu sú dôležité aj otázky sebaidentity, čo
okrem iného znamená uvedomenie si seba samého, sociálneho statusu, formulovanie svojich
zámerov a potrieb. Konformný typ mravného subjektu prijíma „zmysel života“ zo sociálneho,
politického, kultúrneho alebo náboženského kontextu, prípadne komunity, ktorej je členom
a v nadväznosti na zvyky, resp. tradície (ak sa vôbec dá uvažovať o nejakom uvedomelom
zmysle života). Zmysel života je v tomto prípade heteronómny, ak sa vôbec v nejakej podobe
vyskytuje. U reflexívneho typu mravného subjektu by mal byť zmysel života (viac-menej)
autonómny, pretože je výsledkom jeho reflexívnych schopností, tvorivosti a produktívnosti.
Ďalší rozmer úvah o zmysle života sa týka toho, do akej miery sú alebo môžu byť
individuálne alebo sociálne, resp. kolektívne ideály, ciele, hodnoty, resp. záujmy obsahom
zmyslu života. Jedným zo sociálnych ideálov, ktoré môžu tvoriť obsah zmyslu života, je
napríklad aj ideál udržateľného rozvoja. Ide o sociálny ideál, ktorého dosiahnutie by mohlo
spĺňať takú úlohu, resp. byť procesom, ktorému by jednotlivci na úrovni reflexívnej morálky
„zasvätia“ svoj život.
Zaujímavou témou je aj vzťah medzi náboženským presvedčením, zmyslom života
a rozličnými typmi mravného subjektu. Náboženstvo môže byť rovnako individuálnym ako aj
sociálnym, resp. kolektívnym ideálom, ktorý môže tvoriť obsah zmyslu života. Na prvej
úrovni sa to prejavuje predovšetkým v podobe úsilia o individuálnu spásu (typické
predovšetkým pre protestantizmus, resp. protestantský individualizmus s diakonickou
činnosťou ako „vedľajším produktom“, teda konanie dobrých skutkov na základe
ospravedlnenia vierou), zatiaľ čo v druhom prípade zameranom na náboženstvo ako sociálny
ideál možno uviesť ako príklad predovšetkým katolícke náboženstvo so zameraním na
charitu, ktorá má byť prostriedkom dosiahnutia individuálnej spásy. Nedá sa jednoznačne
identifikovať typ mravného subjektu s typom náboženského obsahu zmyslu života, no možno
predpokladať, že sú väčšie predpoklady, aby sme mohli hľadať znaky náboženstva ako
individuálneho ideálu tvoriaceho obsah zmyslu života u reflexívneho typu mravného subjektu
(s určitými prvkami autonómnosti, ale v rámci daných možností). Náboženstvo ako sociálny
ideál obsahu zmyslu života možno viac-menej identifikovať s heteronómnym pôvodom
zmyslu života.
Môže byť národ alebo kultúra obsahom sociálneho ideálu tvoriaceho zmysel života?
Nesporne áno, no jeho obsah, resp. význam veľmi závisí od doby, resp. podmienok, za
ktorých sa realizuje, resp. dosahuje tento sociálny ideál. Pokiaľ ide o obranu národa, resp.
kultúry, ktoré sú menšinové a treba ich obraňovať pred tlakom zvonka z pozície väčšinového
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národa alebo kultúry, dá sa to považovať za pozitívny rozmer zmyslu života (ako napríklad
štúrovci). Rovnako to možno konštatovať aj v súvislosti s tými, ktorí sa usilujú o rozvoj
národa a jeho kultúry v kooperácii s inými národmi a kultúrami, nebrániac rozvoju iných
národov a kultúr, určite to treba vnímať ako pozitívny zmysel života. Iným príkladom je však
obrana vlastného národa, resp. kultúry spôsobom útočenia na iných, urážajúc ich a nevidiac
pozitíva nikde inde len vo vlastnom národe alebo kultúre. Určite je to negatívna podoba
zmyslu života, pretože to vedie k netolerantnosti, nacionalizmu, diskriminácii, rasizmu atď.
Ďalší rozmer zmyslu života možno hľadať aj v rámci problému týkajúceho sa naplnenia
osobnej a morálnej integrity. Vzniká otázka, v čom spočíva osobná integrita a čím sa od nej
líši osobná integrita, resp. morálna integrita ľudskej bytosti, resp. mravného subjektu. Myslím
si, že osobná integrita sa primárne týka fyzickej integrity, prípadne mentálnej identity osoby,
zatiaľ čo morálna integrita sa viaže výlučne na mravný subjekt. Aká je súvislosť medzi
morálnou integritou a zmyslom života? Morálna integrita spočíva v uvažovaní, rozhodovaní
a konaní, ktoré je výrazom morálnej hodnotovej orientácie mravného subjektu, teda hodnôt,
ktoré vyznáva mravný subjekt a najmä toho, do akej miery morálna hodnotová orientácia sa
odráža v jeho správaní a konaní. Možno predpokladať, že v závislosti od typu mravného
subjektu dá sa uvažovať aj o miere, resp. sile morálnej integrity. Vo väčšine prípadov možno
predpokladať, že u reflexívneho typu mravného subjektu je vyššia miera morálnej integrity,
hoci to nie je vždy nevyhnutné, resp. neexistuje priamo úmerná závislosť, ale len predpoklad.
Morálna integrita nemôže tvoriť obsah zmyslu života, ale len určitý formálny predpoklad pre
dosiahnutie vyššej miery identifikácie, resp. uvedomenia si zmyslu života. Morálna integrita
môže byť buď intuitívna alebo uvedomelá, prípadne zámerná, resp. cieľová. Zdá sa, že
intuitívna podoba morálnej integrity je pravdepodobne na úrovni konformného typu
mravného subjektu (hoci nie je všeobecne rozšírený predpoklad morálnej integrity na tejto
úrovni), uvedomelá, resp. vedomá úroveň morálnej integrity sa prejavuje predovšetkým, hoci
nie výlučne na úrovni reflexívneho typu mravného subjektu, pretože tam sú väčšie
predpoklady (intelektuálne a mentálne, resp. kognitívne) pre uvedomovanie potreby
zachovania a uskutočňovania morálnych hodnôt vyplývajúcich z individuálnej morálnej
hodnotovej orientácie. Najvyšším stupňom morálnej integrity je zámerná, resp. cieľová
morálna integrita, pretože správanie a konanie mravného subjektu (asi takmer výlučne
reflexívneho typu mravného subjektu) je založené na tom, aby bolo v plnej miere
konzistentné s východiskovými morálnymi hodnotami konkrétneho mravného subjektu.
Na jednej strane je teda morálna integrita východiskom, resp. predpokladom hľadania
zmyslu života a na druhej strane sa morálna integrita môže stať prejavom uvedomelej, no
predovšetkým zámernej podoby morálnej integrity jednotlivca, resp. mravného subjektu.
Morálna integrita, jej úroveň, resp. miera sa prejavuje v tom, ako dokáže jednotlivec, resp.
mravný subjekt uskutočňovať a napĺňať svoj zmysel života. U konformného typu mravného
subjektu nemusí si uvedomovať, že hľadá zmysel života. Reflexívny typ mravného subjektu
môže hľadať a uvedomovať si zmysel života, no jeho uskutočňovanie, resp. napĺňanie nie je
v centre jeho pozornosti, resp. konania. Môže prevládať skôr náhodný rozmer jeho
uskutočňovania, na rozdiel od zámerného, cieľovo orientovaného (teleologického)
reflexívneho typu mravného subjektu, ktorý zámerne a aktívne sa venuje hľadaniu zmyslu
života a rovnako aj jeho uskutočňovaniu v procese svojho uvažovania, rozhodovania
a konania. Jeho zmysel života (aktívne uskutočňovanie) sa stal integrálnou súčasťou tohto
typu mravného subjektu.
Jedna z možných odpovedí na otázku o obsahu zmyslu života môže byť, že je to množina,
resp. súbor hodnôt, ktoré dávajú orientáciu, cieľ životu jednotlivca, resp. mravného subjektu.
Zmysel života môže byť cieľovo, materiálno-hedonisticky orientovaný, spirituálnoeudaimonisticky (duchovne, vrátane nábožensky orientovaného), ďalej môže byť etickomorálne orientovaný, prípadne kultúrno-esteticky orientovaný (so zameraním na hľadanie
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krásy a umeleckého zážitku). Možno prípadne modifikovať vymedzenie zmyslu života, že to
nie je množina, resp. súbor statických hodnôt, ale predovšetkým dynamický proces
uskutočňovania zvoleného súboru hodnôt. Dá sa súhlasiť s budhistickým prístupom, že cesta
je cieľ, čo veľmi výstižne vyjadruje dynamický charakter zmyslu života. Viac-menej sa to
týka asi všetkých druhov, resp. typov zmyslu života, pretože napríklad materiálnohedonistický typ je takmer výlučne konzumentský typ zmyslu života, ktorý je dynamický
a zdá sa, že nikdy nenachádza naplnenie, pretože úsilie o zvyšovanie materiálneho bohatstva
je permanentný, nikdy nekončiaci proces (výborne to opísal napríklad Paolo Coelho vo
svojom románe Víťaz je sám). Podobne to platí aj vo vzťahu k spirituálno-eudaimonistickému
druhu zmyslu života, pretože tento cieľ, resp. zmysel života je celoživotný a napĺňa sa,
prípadne uzatvára sa až smrťou, najmä v prípade spirituálno-náboženského zmyslu života.
Ani eticko-morálny nie je, resp. nemôže byť statický, pretože morálka je permanentný proces
uskutočňovania morálnych hodnôt v každodennom uvažovaní, rozhodovaní, správaní
a konaní jednotlivca, resp. mravného subjektu. Viac-menej to isté platí aj pre kultúrnoestetický zmysel života, pretože s krásou je to viac-menej rovnako ako s dobrom.
Konkrétny obsah zmyslu života možno vyjadriť, resp. prirovnať k nádobe, ktorú môžeme
naplniť metaforicky vyjadrené medom, teda láskou, vzájomnou úctou, pochopením,
toleranciou, dobrými skutkami alebo na druhej strane ju môžeme naplniť blenom, čo môže
znamenať nenávisť, závisť, škodenie atď. V konečnom dôsledku to znamená, že môžeme sa
stať rovnako „anjelmi“, ako aj „diablami“. Do značnej miery je to v nás, čím naplníme svoj
život, teda aké hodnoty budú určovať smerovanie nášho života, riadiť naše správanie
a konanie. Napriek tomu, že Adolf Adler videl v ľudskej túžbe po dokonalosti hybný moment
nášho snaženia (Adler, 1998, s. 140-141), dokonalosť je veľmi krehký a abstraktný ideál,
sotva realizovateľný v ľudskom živote, čo v konečnom dôsledku znamená, že dokážeme byť
aj „anjelmi“ aj „diablami“. Dôležité však je to, aby základom boli práve pozitívne hodnoty
konkretizujúce dobro, ktoré predsa vytvárajú lepšie predpoklady preto, aby sme v našom
správaní a konaní boli lepšími a tak napĺňali našu vlastnú predstavu o tom, ako a na prospech
koho chceme dobre prežiť svoje životy a konať dobro. Je to v plnej kompetencii každého
z nás či sa nám tento zámer obsiahnutý v zmysle života podarí aspoň čiastočne dosiahnuť, ak
sme ho dokázali objaviť a formulovať alebo ostane nikdy nedosiahnuteľným ideálom, ako
napríklad z platónskej ríše idey.
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Kto sme a akou morálkou žijeme? Môže človek žiť mimo dobra
a zla?
Ján Šlosiar
Abstrakt. Cieľom state je poukázať na zásadnú zmenu paradigmy uvažovania o človeku
a jeho morálke v postmodernej dobe. V našej európskej kultúre od Sokrata až po Kanta
dominovala otázka: „V čom je podstata človeka?“ Takéto uvažovanie o človeku bolo
charakteristické pre modernu. Dnes už v antropologickom myslení nevystačíme s otázkou:
Kto sme? Preto ju nutne musíme rozšíriť o otázku: Ako o sebe uvažujeme? Ale aj otázku: Čo
podmieňuje spôsob takého, alebo onakého uvažovania o sebe? Problém vo výklade človeka
nastáva v tom, či budeme skúmať filozoficko-antropologické východiská v zmysle antropínov
(čo je v človeku nadzvieracie, resp. akou kultúrou žije), existenciálov (v čom hľadáme zmysel
jedinečnosti ľudského pobytu vo svete) a transcendentálií (ako sa človek vzťahujeme
k všetkému tomu, čo ho prekračuje).
V postmoderných filozofických iniciatívach sa tento problém rieši tým, že človek je
chápaný ako bytosť, ktorá je zasadená do určitého prostredia, kultúry, spoločnosti
používajúcej špecifický jazyk nesúci v sebe špecifické významy, na základe ktorých si
vytvára svoje vlastné kritériá a princípy, ktorými sa riadi i v oblasti morálky. Nemá žiadne
ambície približovať sa akémusi ahistorickému, metafyzickému ideálu. Ak si uvedomíme, že
„mravný profil“ každého jednotlivca je tvorený slovníkom, v ktorom vyrastá, a ak uznáme i
pluralitu týchto slovníkov, predstava jednotnej morálky človeka sa pre nás stane cudzou a
zbytočnou. To ale neznamená, že človek žije mimo dobra a zla, len obsah týchto pojmov sa
mení.
V dejinách filozofického myslenia sa stretávame nielen s rozmanitosťou o rôznych
predstavách o človeku, ale aj s tým, aké postoje k svetu si utvára. Dozvedáme sa, aké
vlastnosti sa pripisovali človeku v jednotlivých historických obdobiach, v čom sú tieto
predstavy spoločné a čím sa navzájom odlišujú. Ruka v ruke s tým sa utvárali aj predstavy
o jeho morálke. Dokumentujú to jednotlivé názory antických filozofov, v ktorých sú
antropologické otázky neoddeliteľnou súčasťou riešenia etických problémov. Rovnako tak
túto spätosť potvrdzujú aj ďalšie historické obdobia. A tak je namieste otázka: Ak zodpovedá
každému historickému obdobiu, každému kultúrnemu spoločenstvu špecifický „typ
ľudskosti“, špecifické „videnie“ a špecifické predstavy o človeku, potom zodpovedá týmto
predstavám aj špecifická podoba morálky? V tomto zmysle si možno položiť aj ďalšiu otázku:
Je dejinný obraz človeka a jeho morálky, ktorý nám poskytujú dejiny filozofie človeka
a dejiny etiky zmysluplný pre dobu, v ktorej žijeme, alebo nie? Má rovnako, ako obraz
človeka, aj morálka historicky podmienenú podobu? Odpoveď určite nie je taká jednoznačná,
ako by sa na prvý pohľad zdalo.
V našej európskej kultúre filozofického myslenia od Sokrata až po Kanta dominovala
otázka: „V čom je podstata človeka?“ Sokrates ako prvý premýšľal o podstate človeka, preto
ho možno považovať za filozofa, ktorý „stál pri zrode západného esencializmu a klasickej
metafyziky“. (Petrucijová, 2010, s. 16) Zároveň poukázal na bezprostrednú spätosť
antropologickej problematiky s etikou. „Podľa Sokratovho názoru iba znalosti o človeku,
získané pri sebapoznávaní a vymedzovaní miesta človeka vo svete, umožňujú správne sa
rozhodovať a dobre konať.“ (Kessidi, 1980, s. 54- 56) Človek je pre Sokrata bytosťou, ktorá
poznáva a tvorí dobro. Na tomto základe sa tvorila Platónova objektivistická etika. Možno ju
ilustrovať na jeho predstave etiky, podľa ktorej morálne poznanie spočíva v nahliadnutí
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transcendentných noriem – ideí. Tieto normy existujú nielen nezávisle na našom poznaní, ale
aj nezávisle od spoločenských konvencií. Tu nachádzame aj ideové východiská kresťanského
ponímania človeka spolu s kresťanským etickým učením. Tak napr. Augustínus chápe
človeka ako mravne sa zdokonaľujúcu bytosť v procese zápasu dobra so zlom. Augustínus po
vzore Platóna zdôrazňoval, že ľudskou prirodzenosťou je potreba uniknúť z hmotného do
nehmotného, smerovať od špinavého a nízkeho k nepoškvrnenému a čistému, od telesného
k duchovnému, od zla k dobru. Bol to názor, ktorý úspešne prežíval celé storočia. V jeho
intenciách sa postupne upevňovala metafyzická predstava o človeku, z ktorej vyplývala
kompetentnosť posudzovať, čo je správne v morálnych postojoch a v mravnom konaní,
nezávisle od všetkých možných kontextov.
Inú filozoficko-antropologickú tradíciu, ktorá tiež poukazovala na spätosť morálky
s rozumom človeka, bola tradícia aristotelovsko-tomistická. Jej iniciátorom Aristoteles a
neskôr T. Akvinský, R. Descartes a ďalší. Táto tradícia bola dovŕšená v osvieteneckej dobe.
Keď v novoveku a v ňom i osvieteneckí myslitelia predstavovali človeka ako bytosť schopnú
poznávať a ovládať svet, hlavnú úlohu v jeho živote pripisovali rozumu vykladanému v
neosobnej, nezávislej a slobodnej podobe. V tomto duchu postupoval aj I. Kant podobne, ako
pred ním Descartes a ďalší racionalisti. Všetci prisudzovali rozumovej činnosti človeka
najvyšší hodnotový status. Podľa Kanta zvieratá, ktoré nemajú vedomie, realizujú vždy
prírodnú účelovosť. Zvieratá žijú podľa nej, čo patrí k ich podstate. U človeka je to rozum,
ktorý ako jeho najvyššia vloha sa môže dokonale rozvinúť len v druhu. Kant nám explicitne
ukázal, aké postavenie má rozum v riešení základnej antropologickej otázky: Kto je človek?
A to aj ohľadom na verejné používanie rozumu v oblasti morálky. Naše činy usmerňuje iba
vedomie povinnosti – čisté, oslobodené od egoistického záujmu. Takto je Kantova koncepcia
„človeka racionálneho“ spätá s koncepciou „človeka etického“. M. Foucault v práci Dejiny
šialenstva v dobe osvietenecctva tvrdí, že rozum vytvoril priestor etike. (Foucault, 1994 s. 29)
Z osvieteneckej apoteózy rozumu, ako základného určenia človeka tak vzišla moderna a jej
podoba morálky.
Uvažovanie o človeku a morálke v moderne zásadne narušil F. Nietzsche tým, že
človeka nechápe ako rodovú bytosť určovanú duchom rozumu. Preto odmieta hľadať podstatu
morálky. Podľa neho „najnebezpečnejším zo všetkých doterajších omylov bol omyl
dogmatikov, totiž Platónov vynález čistého ducha a dobra o sebe“. (Nietzsche, 1998, s. 8)
Nietzsche chápe človeka ako individualitu, ako jedinečnú a neopakovateľnú bytosť, ktorá sa
chce vymaniť normatívnych požiadaviek spoločenstva, vymaniť z neidentifikovateľnej masy
druhového určenia a tvoriť si vlastnú morálku. Človek, ktorý je určovaný normatívnymi
požiadavkami davu, je neidentifikovateľnou bytosťou, je „hanbou pre opicu, (Nietzsche,
1992, s. 9) je otrokom, pretože sa riadi kňazskou otrockou morálkou, ktorá je synonymom
zvrhlosti proti ľudskosti a prírode. Potláča v ľuďoch všetko prirodzené – pud, inštinkt, vôľu
mať moc. Je to dekadentná morálka, podľa ktorej „pod najsvätejšími menami vládnu hodnoty
úpadku, nihilistické hodnoty.“ (Nietzsche, 2003, s. 16)
Nietzscheho prehodnocovanie hodnoty morálky smeruje k prekonaniu druhového
určenia človeka a k jeho emancipácii ako individuality, ako silnej a jedinečnej bytosti,
bažiacej po moci. Inú cestu emancipácie človeka od závislosti jeho druhového určenia v
modernistických predstavách, kde vládne rozum, otvára filozofická iniciatíva dánskeho
filozofa S. Kierkegaarda. On upriamil pozornosť na problémy ľudskej existencie, z ktorej
vyplývajú aj problémy etiky. Podľa neho „existencia“, resp. „ľudské vnútorne prežívané
bytie“ je neustálym vyrovnávaním sa s Bohom. Je to vyrovnávanie sa s niečím, čo sa pociťuje
ako absolútna moc nad človekom, nad jednotlivcom, a to i v situácii, kedy nič nemôže
zaručiť, že viere v Boha zodpovedá nejaká skutočnosť. Je to teda paradoxná viera, viera v
zúfalstve, v osamotenosti, v úzkosti. Je to viera, ktorá trvale zostáva „v objektívnej neistote“.
Je to zároveň viera, ktorú môžeme objavovať v hlbokom náboženskom zážitku. Konečná
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zodpovednosť človeka pred Bohom plodí pocit viny, plodí strach a úzkosť. Je to zároveň i
závrat slobody, závrat z voľby „buď – alebo“. Buď zostať v panstve „verejnosti nad
indivíduom v podobe „abstraktnej mocnosti“ démonom monštruózneho Nič“ (Kierkegaard,
1969, s. 43), alebo zvádzať autentický zápas o existenciálne vyjadrenie mravného postoja k
životu, odohrávajúceho sa v hraniciach medzi dobrom a zlom. V tomto zmysle človek sám
rozhoduje, aký mravný postoj zaujme. Jeho mravný postoj je výlučne jeho slobodným
rozhodnutím, za ktoré nesie plnú zodpovednosť.
V tomto Kierkegaardovom duchu postupujú aj jeho nasledovníci – existencialisti.
„Pred akýmkoľvek konkrétnym rozhodovaním medzi dobrom a zlom ide u všetkých
existencialistov o to základné rozhodnutie: Buď zotrvám v neautentickosti objektivity, tzn.
v priemernej, bežnej, neosobnej, všeobecnej orientácii života (u Kierkegaarda objektívna
reflexia a estetické stanovisko), alebo prijmem v slobodnom a autentickom existovaní mne
vlastnú uvrhnutú, konečnú, dejinnú subjektivitu ako najvlastnejšiu možnosť a úlohu (u
Kierkegaarda subjektívna reflexia a etické stanovisko). Toto základné rozhodnutie je pre
akúkoľvek existencialistickú etiku prvoradé.“ (Anzenbacher, 1994, s. 225) Morálka sa nám
potom javí z tohto existenciálneho hľadiska ako ľudská aktivita, vyplývajúca zo slobodného
rozhodnutia jednotlivca.
Narastajúcou pluralitou predstáv o človeku a morálke najmä v 20. storočí sa začínajú
filozoficko-antropologické a etické názory výrazne relativizovať podľa toho, o aký filozofický
smer ide a akú filozofickú platformu ten-ktorý filozof zastáva. Napríklad E. Cassirer ako
predstaviteľ transcendentálno-logickej línie novokantovstva definuje človeka ako „homo
symbolicus“. Symbolický systém je podľa neho tým, čo človeka vytrhlo z prírodnej určenosti.
Schopnosť symbolizácie vytvorila predpoklady, že človek sa už nemôže dostať do
bezprostredného kontaktu s prírodou. Aj otázky morálky vstupujú do sveta symbolov.
Cassirer v diele Esej o človeku to dokumentuje slovami: „Pravý charakter a skutočná sila
symbolického myslenia sa nám ešte jasnejšie prejaví pri sledovaní vývinu etických ideí
a ideálov.“ (Cassirer, 1977, s. 127)
Odlišným spôsobom definuje človeka zakladateľ filozofickej antropológie M. Scheler.
Hľadá v človeku to, čo ho odlišuje od iných živých bytostí, čo je v ňom „nadzvieracie“.
Odmieta definovať človeka len z jeho poznávacej funkcie a vyhlasovať rozum za jeho
najvyšší status, ale vychádza z celého jeho životného prejavu, t. j. chápe ho ako cítiacu,
trpiacu, poznávajúcu a konajúcu bytosť. Človek je živý tvor a ako je tomu u všetkých živých
tvorov, jeho život je udržovaný tým, čo prijíma zo svojho prostredia. Ak máme vymedziť
zvláštny spôsob existencie človeka, potom bude nutné rozlíšiť rôzne formy závislosti od
prostredia, ktoré charakterizujú rôzne typy živých tvorov. „Základný pomer človeka k základu
sveta“, tvrdí Scheler, „nachádzame v tom, že sa tento základ bezprostredne postihuje a
uskutočňuje v človeku samom, ktorý ako duchovná i ako živá bytosť je vždy centrom ducha a
pudenia, súcna, ktoré je príčinou seba samého.“ (Scheler, 1968, s. 107) Zvláštny dôraz kladie
na emocionalitu človeka, ktorá tvorí významný aspekt ľudského bytia a chápe ju ako súčasť
štruktúry bytia ako takého. Z tohto hľadiska sa nám zdá, že v biologickej ontogenéze život
človeka predstavuje viac či menej fixovaný poriadok životných štádií, ktoré sú ľudským
vedomím nepostihnuteľné.10 Človek všetkými stimulmi, ktoré ho charakterizujú ako ľudský
druh v podobe dôvtipu, lásky, pýchy, hnevu, nádeje i úzkosti, vníma skutočnosť tak, že
nakoniec si môže byť istý len vlastnou pomocou pri predlžovaní opakovania rovnakého
živočíšneho cyklu. V tomto zmysle je najčastejšie interpretovaný v bytostnej jednote
10

V tejto súvislosti M. Scheler rozvinul Husserlov fenomenologický prístup k oblasti citového života. Už v roku
1913 vydal prácu K fenomenológii a teórii pocitov sympatie a o láske a nenávisti, ako aj svoje systematické
dielo Formalizmus v etike a materiálna etika hodnôt, v ktorom koriguje Kantov formálny apriorizmus v zmysle
fenomenológie. Podľa neho emocionálnymi aktmi prenikáme do duchovného univerza autentickejšie než aktmi
rozumového poznania.
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s prírodou. Vystupuje ako najvyšší produkt prírody, pričom vysvetľovanie všetkých jeho
zvláštností a vlastností a teda aj morálky je možné len z tohto prirodzeného pôvodu.11 Scheler
týmto otváral cestu rôznym novým prístupom ku skúmaniu vedomia človeka a jeho
emocionality a zároveň otváral aj rôzne problematické oblasti etiky12 Neskôr sa k nemu
pridružili aj ďalší predstavitelia, dnes už klasici filozofickej antropológie, H. Plessner (človek
ako „excentrická bytosť“) a A. Gehlen (človek ako „nedostatková bytosť“).
Dnešná postmoderná doba sa oveľa radikálnejšie vyrovnáva reziduami moderny a nie
je prajná ani jednej podobe z doteraz uvedených možností riešenia antropologickej otázky vo
vzťahu k morálke. Pre dnešnú dobu sú charakteristické „emancipačné iniciatívy“ oslobodenia
človeka spod „jarma“ racionality ako osvieteneckého základu moderny. Už M. Foucault
značne problematizuje zmysluplnosť a opodstatnenosť filozofickej antropológie a tým
problematizuje aj samotnú morálku. Podľa neho práve filozofická antropológia bola „možno
základným usporiadaním, ktoré od Kanta až po nás určuje a vedie filozofické myslenie. Toto
usporiadanie je podstatné, pretože je súčasťou našej histórie; pred našimi očami sa však už
rozkladá, pretože v nej začíname rozpoznávať a kriticky odhaľovať aj ten zabudnutý prielom,
ktorý ju umožnil, aj nepoddajnú prekážku, ktorá sa zanovito stavia do cesty budúcemu
mysleniu“. (Foucault, 1987, s. 453) Túto problematizáciu možno chápať aj ako ďalšiu,
radikálnejšiu podobu relativizovania a zneistenia esenciálneho obrazu človeka a jeho morálky.
Avšak nie v odmietnutí hodnotiacich morálnych súdov ako objektívnych, ale v tom, že čo je
považované za hodnotné, či správne v morálnych súdoch, je zároveň relatívne k času, miestu,
osobe, kultúre, či kultúrnemu spoločenstvu.13
Od druhej polovice 19. storočia sa čoraz výraznejšie presadzujú snahy o redefinovanie
filozoficko-antropologickej otázky. Ako píše O. Sisáková v práci Problém človeka v súčasnej
filozofi dnes sebapoznaní a redefinovaní „človeka sa do popredia dostáva problém hraníc
i negatívny modus kladenia otázky, teda potreba určiť, čo už nie je človekom.“ (Sisáková,
2011, s. 27) Do istej miery to naznačuje zmena kladenia antropologických otázok. Ak sa
vrátime do osvieteneckej doby modernistického uvažovania o človeku, tak najčastejšími
otázkami boli: Kto sme? Aký sme? Sme schopný poznať sami seba, svoju povahu, či
podstatu? Čím sa odlišujeme ako druh od iných živých bytostí? Dnes sa ale tieto otázky
ukazujú ako neproduktívne, ba často sa stávajú predmetom irónie14 a preto ak nechceme
11

Otázka, či možno morálku brať len ako niečo, čo spadá do nadzvieracieho sveta človeka, vyvoláva i dnes
množstvo diskusií. Napríklad neodarwinista R. Wright porovnávajúc sociálne správanie zvieracích spoločenstiev
s ľudským spoločenstvom v práci Morálne zviera – Prečo sme to, čo sme dokazuje, že analógia mravného
správania ľudí je až výrazne a neprehliadnuteľne podobná „mravnému“ správaniu zvierat. Sociálny darwinizmus
túto analógiu mravného správania ešte výraznejšie prehlbuje.
12
Jedna z týchto problematických oblastí spočíva v nasledovnom: Ak skúmame vedomie človeka za
predpokladu, že v mozgu existujú vrodené „senzory“ a „motivátory“, potom nastáva problém v tom, či práve ony
hlboko a bez nášho vedomia neovplyvňujú naše etické, ale aj axiologické a iné predpoklady ľudskej existencie.
Morálku by sme potom mohli chápať ako sféru inštinktov, podobne ako sa domnieval Nietzsche. Pokiaľ by bolo
toto tvrdenie správne, veda by sa čoskoro mohla ocitnúť v postavení, keď bude skúmať samotný vznik a zmysel
ľudských hodnôt, z ktorých plynú všetky etické a iné predpoklady ľudskej existencie. Emocionálne reakcie
človeka a na nich založené etické praktiky sa tak javia, akoby boli naprogramované počas tisícok generácií.
13
Možno to ilustrovať názoroch predstaviteľov sociálnej a kultúrnej antropológie. Už difuzionistická
antropológia v prvých desaťročiach 20. storočia významne ovplyvnila vedy o človeku, morálke a kultúre tým, že
dávala dôraz na prostredie, v ktorom sa uskutočňuje proces kultúrnej zmeny na základe kontaktov dvoch alebo
viacerých kultúr. Štrukturalisti zasa chápu obraz človeka a jeho morálky ako súčasť každej konkrétnej kultúry,
ktorá sa tu chápe ako sebaregulujúci adaptačný systém na prírodné prostredie. (Seiler, Seilerová, 1996, s. 48)
14
Na margo dnešného chápania človeka Foucault poznamenáva: „V našich časoch je možné myslieť iba
v prázdnote, ktorá zostáva po zániku človeka.“ Ďalej pokračuje: „Všetkým, čo ešte chcú hovoriť o človeku, o
jeho vláde a jeho oslobodení, všetkým, čo ešte kladú otázky o podstate človeka, všetkým, čo chcú z neho vyjsť,
aby mali prístup k pravde, všetkým, čo na druhej strane vracajú celé poznanie späť k pravdám samého človeka,
všetkým, čo formalizujú, a pritom antropologizujú, čo mytologizujú, a pritom demystifikujú, čo myslia, a pritom
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hovoriť v postmodernej terminológii Foucaulta o „konci človeka“ a chceme i dnes dať šancu
filozofickej antropológii ďalej sa rozvíjať, treba ich položiť inak: Ako o sebe uvažujeme?
Prečo tak uvažujeme a ako sami seba vidíme a chápeme? Uvažujeme o sebe na základe
vlastnej skúsenosti alebo sami seba reflektujeme na základe podnetov zvonka? Rovnako tak si
musíme po novom klásť i otázky týkajúce sa našej morálky: Ako o svojej morálke
uvažujeme? Prečo o nej tak uvažujeme? Sú v pozadí takého alebo onakého uvažovania isté
motívy? Ako sami seba vidíme a chápeme prostredníctvom zaujímania určitých mravných
postojov? Uvažujeme o svojej morálke na základe vlastnej skúsenosti alebo ju reflektujeme,
či akceptujeme na základe podnetov zvonka pod tlakom verejnosti? Čo ešte je a čo už nie je
dobro? Čo ešte možno považovať za morálku a čo už nie?
V sebavýkladoch človeka a jeho morálky dnes viac než inokedy platí, že niet žiadnej
metafyzickej istoty – všetko je len výsledkom náhodného historického vývoja. Možno teda
povedať, že pri hľadaní filozoficko-antropologických východísk vo výklade mravného
správania sa ľudí platí, že sme len tým, čo o sebe vieme, ako sa cítime a ako prežívame svoj
pobyt vo svete. V tomto zmysle možno do istej miery súhlasiť E. Višňovským, ktorý v stati
Sme „zrkadlom“ prírody? (Konzekvencie Rortyho neopragmatizmu pre filozofiu človeka)
tvrdí, že „človek je tým, za čo sám seba považuje. Ak sa považuje za zviera, podľa toho bude
zaujímať praktické postoje k sebe i ostatným ľuďom, podľa toho bude konať a svoje konanie
aj zdôvodňovať a hodnotiť. Ak sa považuje za božskú bytosť, platí to analogicky a platí to
v každom inom prípade sebaobrazu (sebainterpretácie) človeka ním samým.“ (Višňovský,
1997, s. 17)
Predpoklady k tomuto stanovisku sú utvárané už po rozpade nemeckej klasickej
filozofie a sú prezentované v rôznych variáciách filozofických iniciatív (voluntarizmus,
filozofia života, existencializmus, darvinizmus, neodarvinizmus a ďalšie). Filozofické aktivity
tejto doby mali rozhodujúci vplyv na zrútenie starého obrazu človeka a jeho morálky.
Spomedzi množstva filozofov, ktorí sa vyrovnávajú s esenciálnym pohľadom na človeka je aj
Z. Freud. Ak Darwin15, Nietzsche a ďalší výrazne naštrbili dôveru v starý obraz človeka, tak v
20. storočí, potom najmä Freud definitívne rozbil svojou hlbinnou psychológiou starý obraz
človeka. Poukázal na to, že nie rozum, ale pudová, nevedomá zložka ľudskej psychiky hýbe
človekom. Nemôžeme o sebe vyhlasovať ani to, že sme pánmi „vo vlastnom dome“, sme
určení a ovládaní nevedomými, neosobnými silami. Je to ďalší zásadný zlom na ceste človeka
k strate ilúzie, ktorú mal o neobmedzenej sile vlastného rozumu. Zároveň Freud načrtáva pre
človeka nové možnosti hľadania vlastnej identity prostredníctvom nevedomej motivácie
(tabu), podmienenej nepoznanými štruktúrami ľudskej psychiky. Na tomto základe sa rozvíja
i jeho morálka. V práci Totem a tabu Freud píše: „Základom tabu je zakázané konanie, ku
ktorému núti silný nevedomý sklon.“ (Freud, 1966, s. 54)
Freud prispel k rozbitiu karteziánskeho pojmu mysle ako zrkadla odrážajúceho realitu.
Ukázal, že ľudská myseľ nie je takým jednoznačným pojmom, ako by sa mohlo zdať. Svojou
teóriou o nevedomí zasadil karteziánsko-lockovským koncepciám tvrdý úder, nakoľko veril,
hneď myslia na človeka, ktorý myslí, všetkým týmto ťažkopádnym a prekrúteným formám reflexie možno
odpovedať iba filozofickým, a teda sčasti mlčanlivým smiechom.“ (Foucault, 1987, s. 453)
15
Ch. Darwin v práci O vzniku druhov vyslovuje názor, že človek, rovnako ako každý iný živočích, dospel k
svojej dnešnej úrovni bojom o existenciu, ku ktorému ho donútilo jeho rýchle rozmnoženie. Človek napriek
všetkým svojim ušľachtilým vlastnostiam, napriek súcitu, ktorý cíti k tým najponíženejším, napriek láskavosti,
ktorú prejavuje nielen ostatným ľuďom, ale i najprostejším živým tvorom, i napriek svojmu temer božskému
rozumu, ktorým prenikol až k pohybom a zloženiu slnečnej sústavy, napriek všetkým týmto úžasným
schopnostiam, nesie vo svojej telesnej stavbe stále ešte nezmazateľnú pečať svojho nízkeho pôvodu. Boj o
existenciu je síce dôležitý a vždy bol dôležitý, ale pokiaľ ide o najvyššie zložky ľudskej povahy, sú tu oveľa
významnejšie sily. Morálne kvality sa vyvíjajú skôr pod vplyvom zvyklostí, rozumových schopností,
náboženstva a pod. než cestou prírodného výberu, avšak prírodnému výberu môžeme s istotou pričítať
spoločenské inštinktívne správanie, ktoré dáva základ pre rozvinutie zmyslu morálneho cítenia.
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že väčšia časť mysle je pred vedomím ukrytá, resp. ľudská osobnosť sa skladá nielen zo
zjavného vedomia, ale i z nevedomia, ktoré je dôležitým faktorom túžob a chcení človeka.
Tieto túžby sú v podstate tým skutočným obsahom osobnosti, ktoré boli zatlačené
metafyzickými princípmi výkladu človeka a metafyzikou morálky do úzadia. „Konflikt medzi
želaním a zákazom, túžbou po niečom a zároveň potrebou odriekať sa toho, Freud vymedzuje
v pojme ambivalencie, citovej dvojakosti vo vzťahu k tomu istému predmetu. Cestu k dobru
je potom možné interpretovať ako zápas o zvládnutie prírodných dispozícií. Tou cestou však
ide každý sám, hľadanie je výsostne individuálne.“ (Bohunická, 2008, s. 552-553)
Freud spolu s Nietzschem bol jedným z prvých, ktorí kritizovali spoločnú morálku a
svoj názor podopreli i ucelenou teóriou. Ak Nietzsche videl dôsledok tejto morálky
v pasívnom nihilizme, tak Freud veril, že potlačovanie prirodzených pudov človeka
všeobecne platnou morálkou má za následok vznik fóbií, depresií a psychóz. V takejto
morálke nemohli vidieť nič iné, ako podriadenie osobnosti konkrétneho človeka všeobecnému
princípu. Dôvod, prečo Nietzsche vyhlasuje, že „boh je mŕtvy“, spočíva v tom, že je bohom
morálky a iných transcendentálnych princípov „rozumného právania sa davu“. Odmieta
názor, podľa ktorého postoje, konanie ľudí ako zlé alebo dobré je takým „samé o sebe“,
svojou podstatou, mimo závislosti od motívov konania konkrétneho človeka. Rovnako tak aj
Freud veril, že žiadny princíp nie je človeku daný, ani neexistuje ani žiadny Kantom
postulovaný „mravný zákon vo mne“. Svedomie ako vnútorný hlas morálky sa nedá
zovšeobecniť, nič dobré alebo zlé samo o sebe neexistuje. Rovnako tak neexistuje nič dobré a
zlé v abstraktnej podobe rovine vedy.16 Záleží len na konkrétnom človeku v konkrétnej
situácii, ktorá v ňom isté pocity vyvoláva, a ktorá podmieňuje jeho postoje a ovplyvňuje činy,
nesúc so sebou konkrétne dôsledky za ich vykonanie.
Postmoderné sklamanie z klasického Kantovského chápania morálky spôsobuje tlak
na jej redefinovanie. Prispel k tomu už nový postoj Freuda k morálke, ktorý spočíva v tom, že
neprechovávame v sebe lásku k celému ľudstvu ako k rodu, preto v nás bolesť, zúfalstvo,
utrpenie a smrť cudzieho človeka vyvoláva úplne iné pocity ako bolesť blízkeho človeka.
A nielen Freud, ale aj ďalší ako napr. existencialista G. Marcel sa pokúsil túto obťažnú otázku
objasniť na istej zvláštnej, nie však tak celkom nevšednej a nepochopiteľnej situácii. Podľa
neho „môžeme mať veľmi intenzívny pocit, že niekto, kto sa nachádza v miestnosti hneď
vedľa nás, koho vidíme, počujeme, niekto, koho sa môžeme i dotknúť, je vlastne neprítomný,
je od nás neporovnateľne viacej vzdialený než nejaká milovaná bytosť, ktorú od nás delia
tisíce kilometrov, alebo ktorá už dokonca k nášmu svetu neprináleží. Onen druhý v
miestnosti, nakoľko nie je hluchý, síce počuje moje slová, ale mňa vlastne nepočuje. Slová,
tak ako sa mi od neho vracajú, a tak ako ich on sám reflektuje, sa pre mňa stávajú
nezrozumiteľnými.“ (Bendová, 1993, s. 673) Podobne tento problém vidí i R. Rorty, keď
tvrdí, že kresťanské prikázanie pristupovať ku všetkým mužnom a ženám ako k bratom a
sestrám je z psychologického hradiska neuskutočniteľné, ak sa tým myslí, že na utrpenie
našich blízkych a tých ľudí, ktorých nikdy nestretneme, máme reagovať rovnako. K blízkemu
sa môže človek správať úctivo a s láskou, pričom k cudziemu sa ten istý človek môže bez
výčitiek svedomia chovať zversky. Toto stanovisko potvrdzuje už Freud. Rorty to ilustruje na
príklade, podľa ktorého tá istá žena môže byť na jednej strane milujúcou matkou a na strane
druhej krutou dozorkyňou v koncentračnom tábore a to v absolútnom súlade s jej svedomím.
(Rorty, 1996, s. 35) Kde sa naraz podela kantovská morálka? Kde sa podela ľudskosť? Ako
to, že človek môže konať takto paradoxne, keď je to z hľadiska ľudskosti neprípustné?
16

Husserlova koncepcia kritiky vedeckej analýzy filozofických problémov človeka i morálky, vyjadrená v diele
Kríza európskych vied, spočíva v tom, že byť racionálnym a slobodným znamená byť schopný zaujať objektívny
postoj nezúčastneného, nezaiteresovaného a neangažovaného diváka, bez predsudkov. V tejto koncepcii
filozofická predstava o človeku a morálke, ktorá stojí na pevných a univerzálnych základoch vedy, je v
skutočnosti abstrakciou. Toto filozofické stanovisko je tak podľa Husserla stanoviskom „nikoho“.
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Freud a po ňom aj existencialisti zavrhujú platónsku i kantovskú racionalitu v
morálke, ktorej dôsledkom je akási zvláštna viera vo všeobecnú pravdu, všeobecnú morálku.
Uvedomujú si, že morálne vedomie a ľudskosť nie sú raz a navždy dané, nie sú ahistorické,
ale kontingentné. Podobne uvažuje Rorty, podľa ktorého človek nie je logický systém, je skôr
akousi spleťou náhod, náhodný výtvor vonkajších okolností a vnútorných inštinktov. (Rorty,
1996, s. 36) To, či nás naše svedomie tlačí alebo nie, neznamená, že porovnáva, do akej miery
sa naše skutky odkláňajú či približujú všeobecne platnej morálke. Jediný faktor, ktorý má na
naše svedomie dosah je to, čo v nás vyvoláva konkrétna situácia. Ide teda o odklon od
racionality vzdávajúcej hold rozumu a príklon k uvedomeniu, že ľudskú bytosť tvorí okrem
vedomia i sféra existenicálnych stavov ako úzkosť, strach, pocit viny, absurdity alebo
inštinktívna sféra ľudského nevedomia.17 Nie je možné nájsť spoločnú podstatu človeka,
ktorú by vyjadrovala napr. objektívna pravda alebo spoločná morálka, pretože tak, ako
existenciálne stavy sú u každého a v každej situácii iné, aj každé jednotlivé vedomie a
svedomie človeka, ktoré je len následkom týchto stavov, reaguje inak. Namiesto hľadania
kritérií pre zodpovedanie otázky „čo je človek?“ sa človek zameriava na cieľ a pýta sa: Ktoré
činy zaručujú pre ľudí zmysluplný život, alebo ktoré idey považujeme za pravdivé, pre nás
vyhovujúce a môže sa nimi riadiť i v oblasti morálky?
Človek môže nájsť seba samého výlučne v zrkadle svojich vlastných skutkov
a výtvorov. Je zasadený do určitého prostredia, kultúry, spoločnosti používajúcej špecifický
jazyk nesúci v sebe špecifické významy, na základe ktorých si vytvára svoje vlastné kritériá a
princípy, ktorými sa riadi. Nemá žiadne ambície približovať sa akémusi ahistorickému ideálu,
ktorý nie je ničím iným ako obyčajnou metafyzickou špekuláciou.18 Ak si uvedomíme, že
„mravný profil“ každého jednotlivca je tvorený slovníkom, v ktorom vyrastá, a ak uznáme i
pluralitu týchto slovníkov, predstava jednotnej morálky človeka sa pre nás stane cudzou a
zbytočnou. Každý človek alebo komunita používa svoj vlastný slovník mravného
sebavyjadrenia, v ktorom formuje svoje predstavy, želania, zásady, túžby a nádeje. Týchto
slovníkov je nekonečné množstvo a snaha nájsť nejaký základ spoločný všetkým slovníkom
je len od Platóna zdedeným sizyfovským úsilím morálnej filozofie, ktorá si bude naďalej
klásť otázku, ako môže človek žiť v súlade so všeobecne platným dobrom. Môže však človek
žiť mimo dobra a zla? Podľa nášho názoru nežije mimo dobra a zla, len obsah týchto pojmov
sa mení vzhľadom k času, miestu, osobe, kultúre, či kultúrnemu spoločenstvu, alebo aj
vzhľadom k príbehu, ktorý práve prežíva. Potvrdzuje to napríklad A. MacIntyre, pre ktorého
je mravné konanie zmysluplné a zrozumiteľné vďaka jeho naratívnej povahe. Mravné
konanie, sa stáva zrozumiteľným, až keď takto ozrejmíme jeho naratívne pozadie - zasadíme
ho do istého príbehu.19
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Morálka ako civilizačný fenomén
Branislav Malík
Anotácia. Autor sa vo svojom príspevku pokúsil špecifikovať status morálky ako
signifikantného civilizačného fenoménu. Nadväzuje tu na známy koncept civilizačného
procesu Norberta Eliasa. Pozornosť venuje tiež odlíšeniu morálky od iných civilizačných
fenoménov. Na uvedenom konceptuálnom pozadí následne osvetľuje príčiny súčasnej
morálnej krízy a jej manifestácie v školskom prostredí a tematizuje niektoré jej dopady na
edukačný proces.
V našom príspevku sme sa nechali inšpirovať úryvkom z Platónovho dialógu Filébos, ktorý
bol usporiadateľmi sympózia zvolený ako motto podujatia.
„Filébos teda tvrdí, že dobrom pre všetky živé tvory je radosť a slasť
i rozkoš ... zatiaľ čo naše tvrdenie proti tomu je, že nie toto, ale
rozumnosť, myslenie, pamäť ... tiež správne mienenie a pravdivé
úsudky bývajú ... lepšie a hodnotnejšie ako slasť.“ (Platón)
Nebudeme ho však ani potvrdzovať, ani ho v určitom smere rozvíjať, ale postavíme proti
nemu tvrdenie, ktoré úvahy o dobre posunie do trochu inej roviny. Iste, rozumnosť môže byť
za istých okolností hodnotnejšia ako slasť. Na druhej strane sa však už rozumnosť nepokladá
za to najpodstatnejšie a najhodnotnejšie v samotnom človeku. Určitou mierou logicity,
regulárnosti a predvídateľnosti (teda toho, čo v skratke vyjadrujeme v slove rozumnosť), je
v nezanedbateľnej miere nadaná aj príroda. Rozumnosť nie je teda tou kvalitou, ktorou sa
človek z prírody najzásadnejšie vyníma.20 Ak sa niečo poprie, zvyčajne sa tak robí v mene
niečoho, čo sa postaví na jeho miesto. Ak teda tvrdíme, že rozum nie je najvyššou cnosťou
človeka, ktorou človek prevyšuje prírodu a ktorá by v konečnom dôsledku bola garanciou aj
jeho morálky, netvrdíme tým zároveň, že človek je homo demens (Edgar Morin) alebo homo
imbecilis (Nikolaj Losskij). To, že sa človek v určitých situáciách zachová nerozumne,
neznamená, že sa tým vzďaľuje z teritória ľudskosti. Táto zdanlivá chyba v programe, teda to,
že sa človek nedrží vždy a za každých okolností svojho rozumu, totiž nemusí mať len
negatívne konzekvencie, t.j. len deštruktívne, entropické či eticky sporné dôsledky. Podľa
Nietzscheho je predpokladom aj tých najesenciálnejších ľudských výkonov. Ako píše vo
svojej práci Ľudské, príliš ľudské, „Omyl učinil človeka takým hlbokým, jemným
a vynaliezavým, že z neho vykvitol kvet náboženstva a umenia. Čisté poznanie by k tomu
nestačilo.“ (2010, s. 36) To, čo vyjadruje podstatu predelu vydeľujúceho človeka z prírody,
a teda aj osobitosti človeka a jeho sveta, sa ukýva práve v slove „jemnosť“ obsiahnutom
v uvedenom Nietzscheho vyjadrení. Oproti „hrubosti“, strohosti a účelovej priamočiarosti
prírody tu stojí jemnosť spájaná s človekom a jeho svetom. Jemnosť pokladá za základnú črtu
civilizovaného človeka (a teda aj za podstatu civilizácie) i sociológ Norbert Elias.
K civilizovanosti podľa neho patrí práve jemnosť, ušľachtilosť a galantnosť správania –
rozšírenie jeho „prirodzeného“ repertoáru o množstvo nuansí. K civilizovanosti patrí na
druhej strane aj „citlivosť“ – vnímavosť na tieto jemné registre správania a jemnú
artikulovanosť životných prejavov človeka. Jemnosť správania a konania človeka bola
20

Ak by sme chceli za každú cenu vyjadriť opozíciu (výnimočnosť) človeka voči prírode, našli by sme ju zrejme
jedine v tom, že človek angažuje svoj rozum v nerozumných cieľoch.
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docielená kladením prekážok ich voľnému či inštinktmi navodzovanému priebehu
a interiorizáciou týchto normatívnych obmedzení. U človeka sa táto schopnosť sústreďuje
nielen na to, aby v určitom kontexte niečo nepatričné („nepatriace sa“) nielen neurobil, ale ani
nepovedal. Predpokladá mať teda kontrolu nielen nad svojimi skutkami, ale aj slovami či
dokonca myšlienkami. Tieto obmedzenia znamenajú aj koniec priamočiarosti ľudského
konania. Ruší sa jednoznačná biologickou dedičnosťou fixovaná väzba medzi príslušným
podnetom a reakciou naň, medzi potrebou a spôsobom jej uspokojenia. Zábrany, zákazy,
obmedzenia či predsudky sú tým, čo vnáša do sveta ľudské proporcie, čo ho určitým
spôsobom artikuluje a ustanovuje v ňom konvencionálny poriadok.21 Tam, kde do života
človeka vstúpia takéto normy, sa tiež udeje zásadná zmena: život ovládaný prírodnými
pnutiami a nevyhnutnosťami a život vedený uvedenými normami sa dostávajú do vzájomných
kolízií a napätí a životné prejavy človeka tým prestávajú spolu splývať – človek sa
uvedomením si uvedeného rozdielu začína vydeľovať z prírody.
K takýmto „umravňujúcim“ faktorom patrí aj práca. Výchova prácou má totiž podľa Hegla
podobné účinky ako mravnosť, nakoľko stimuluje schopnosť sebaobmedzenia a
sebadisciplíny. Práca obmedzuje ľudské konanie jednak vzhľadom k povahe materiálu,
jednak vzhľadom k ľubovôli druhých. Tým, že si človek vytvára určité pracovné návyky, sa
stáva i pánom nad svojím vlastným konaním. (G. W. F. Hegel, 1992, s. 231) Fenoménom
motivujúcim k sebaobmedzeniu je aj spolubytie s inými ľuďmi. Žiť s inými ľuďmi nás núti
ovládať sa, nerobiť všetko, na čo máme v danom okamihu chuť alebo k čomu nás navádzajú
naše inštinkty. Naučili sme sa správať ohľaduplne – zohľadňovať aj potreby a želania iných
ľudí, rešpektovať ich súkromie a hranice ich osobnej slobody.
K civilizovaným prejavom patrí aj určitá „chladnokrvnosť“ – schopnosť odfiltrovať
z motívov konania emócie a ich prípadné pudové pozadie, schopnosť klásť uvedenej kategórii
popudov určité umelo vytvárané prekážky, schopnosť konať neosobne, resp. odosobnene (bez
spomínanej emocionálnej vtiahnutosti). Takýto efekt malo na človeka aj objavenie písma.
Desatoro by nemalo určite taký veľký civilizačný dosah, ak by nebolo vyryté na doskách. Tu
už sa rozhodnutia neodvíjajú od premenlivých ľudských nálad, ale od niečoho pevne
stanoveného, fixovaného v napísaných slovách. Ak by bol napríklad Sokrates súdený v rámci
rímskej jurisdikcie, je veľmi pravdepodobné, že by zo súdneho procesu vyviazol bez úhony.
Tu by sa totiž nemohlo stať, že jeho provokatívna obhajoba, ktorá voči nemu postavila
sudcov, sa premietne i do vyneseného rozsudku. I keby akokoľvek sudcov iritoval,
provokoval či vyslovene urážal (a to aj do takej vyhranenej polohy, že by ho, obrazne
povedané, každý z nich najradšej „utopil v lyžičke vody“), museli by v konečnom dôsledku
rozhodovať nie podľa svojich momentálnych pocitov či emocionálneho rozpoloženia, ale
v zmysle litery zákona. Výkon práva bol totiž v Ríme už oddelený od zvykov, morálnych
zvyklostí a momentálnych nálad sudcu. Platilo len to, čo bolo napísané čierne na bielom.
K civilizačným procesom patrí nielen potlačenie prirodzených ľudských sklonov, ich
obmedzenie, presmerovanie, ale aj ich vykázanie do určitých zón. Norbert Elias chápe
civilizáciu ako proces postupnej intimizácie a privatizácie určitých prirodzených procesov a
funkcií, ako proces ich uzatvárania do určitých enkláv a odsúvania „za zatvorené dvere“, t.j.
ako proces ich postupného vylučovania zo spoločenského styku ľudí. Určitý zlom
v uvedenom procese nastáva vtedy, keď uvedené správanie prestáva byť obmedzované
(kontrolované) s ohľadom na iných, ale „kvôli sebe samému“. (N. Elias, 2006, s. 241)

21

Uvedený rozdiel svojho času tematizoval aj Hegel. „Je otřepaná věta: příroda jde za svým cílem nejkratší
cestou – správně! – ale cesta ducha je prostřednictví, oklika. Čas, námaha, spotřeba, takové kategorie
z konečného života sem nepatří.“ (Hegel, G. W. F.: Úvod k dějinám filosofie. Praha: Rovnost, 1952, s. 57.)
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Do uvedenej kategórie civilizačných predpokladov patrí aj všetko to, čo človeku
umožnilo udržať si určitý odstup od bezprostrednej činnosti, resp. to, čo prispelo k vytvoreniu
určitého časového odstupu medzi určitým podnetom a reakciou naň. Teda všetko to, čo ho
podnecovalo k určitej zdržanlivosti v konaní a jeho životných prejavoch, všetko to, čo ho
učilo určitej trpezlivosti. K takýmto primárnym civilizujúcim fenoménom patrilo napríklad aj
varenie, keďže trpezlivosť je jedným z jeho bytostných predpokladov. Akt konzumácie
potravy je totiž možný až po jej príprave (dovarení či dopečení) a čiastočnom ochladení. Iným
z indikátorov nastúpeného civilizačného trendu bolo objavenie sa fenoménu postponovanej
konzumpcie (odloženej konzumácie potravy) – keď miesto konzumácie potravy prestalo byť
totožné s miestom jej nálezu, t.j. tam, kde človek opustil „ekonomiku z ruky do úst“. Rovnaký
účinok malo stanovenie denných dôb určených na jedenie. Civilizovaný človek nekonzumuje
potravu vtedy, keď ho pochytí hlad, ale vtedy, keď je „čas na jedenie“.
Dôležitú úlohu tu zohráva i príprava jedla. Potraviny sa nekonzumujú v ich aktuálne
danom stave, ale sa zložitým spôsobom a v mnohých prípadoch aj rituálne pripravujú a
upravujú. Ako sme na inom mieste uviedli, sex bez erotiky, bezpečie bez metafyzického
krytia a jedlo bez rafinovanosti – sú len biologickými potrebami. (B. Malík, 2008, s. 61) To,
čo človeka odlišuje od prírody je nielen ceremoniálna príprava potravy, ceremoniálne jedenie,
ale aj stolovanie. Prijímanie potravy u človeka po každej stránke presahuje strohú biologickú
účelnosť – snahu prekonať pocit hladu. Jedenie je často len zámienkou k tomu, aby sa jeho
prostredníctvom saturovali aj iné, ako len čisto biologicky podmienené potreby. V ľudskom
svete sociálny, morálny či estetický aspekt stolovania vždy prevláda nad alimentárnym. Dôraz
je tu kladený na určitú choreografiu (výrazom ktorej je napríklad zasadací poriadok pri stole,
prípitkami, príhovormi či modlitbami artikulovaný čas konzumácie jedla, jeho rozloženie do
jednotlivých chodov a prestávok medzi nimi), spôsob, akým je jedlo podávané, náčinie, ktoré
je pri stolovaní používané – zdobený jemný porcelán, gravírovaný príbor, presne určený druh
riadu alebo nádob na konkrétny druh jedla či nápoja, spôsob prestierania – prítomnosť
špecifických dekoratívnych prvkov a ich rozloženia na ploche stola a pod. Ako sme už
zdôraznili, účelom stolovania nie je len nasýtiť ľudské telo, ale aj ducha. To znamená zahnať
nielen hlad, ale predovšetkým si uctiť svojich spolustolovníkov. Ľudia zväčša nejedia
osamote, ale spoločne za stolom. Stôl nie je len miestom, kde sa dá rozložiť potrava. Stôl je
predovšetkým miestom stretnutia. Plocha stola robí stolovníkov súčasťou nielen toho istého
fyzického, ale aj sociálneho a duchovného priestoru.
Čo-to o osobitosti stolovania prezrádza aj jazyk samotný – slovné spojenia zaužívané
pri jeho popise. Jedlo sa ponúka, prípadne „podáva“ čiže dáva. Človek ho dostane a tiež
prijíma ako dar hostiteľa, Boha či „matky prírody“. Jedenie a spolustolovanie nás tak privádza
k ďalšiemu civilizačnému fenoménu, ktorým je fenomén daru, resp. inštitút obdarúvania.22
Aby nedochádzalo k jeho zamieňaniu s výmenným vzťahom, či dokonca s jeho v súčasnosti
najrozšírenejšou obdobou – komerčnou výmenou, predmetom darovania sú vo väčšine
prípadov veci „neužitočné“, resp. veci nepodstatnej spotrebnej hodnoty. Podľa Jacquesa
Derridu dar je darom len vtedy, ak motívom jeho darcu nie je očakávanie reciprocity
(protidaru) a ak – na druhej strane, u obdarovaného neevokuje pocit dlhu. (1994, s. 12)
Podmienkou tiež je, že v prípade vzájomného obdarúvania nesmie byť medzi vymieňanými
darmi žiadna ekvivalencia. Princíp ekvivalencie narúša aj temporálny aspekt uvedeného aktu.
Pre obdarúvanie je charakteristické to, že medzi darovaním a prípadným spätným prijatím
daru darcom od obdarovaného, musí uplynúť určitý časový interval. Uvedená časová medzera
robí podľa Derridu z každého takéhoto prípadu samostatnú ponuku. Po každej stránke je to
teda výrazne asymetrický vzťah. Za uvedeným aktom sa teda neskrýva žiadna racionálna
kalkulácia vedená napríklad snahou o dosiahnutie vyrovnaných výsledkov zainteresovaných
22

Zrejme prvou darovanou vecou bolo jedlo.
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strán. Uvedený inštitút je z hľadiska našej témy zaujímavý aj tým, že nás dostáva do tesného
kontaktu s fenoménom mravnosti a morálky. Podľa sociálneho antropológa Alfreda Reginalda
Radcliffe-Browna je pôvodný účel daru, a teda aj samotného inštitútu obdarúvania, morálnej
podstaty. (1922) Je prejavom úcty a uznania ľudskej hodnoty toho druhého, resp. tých iných,
a teda aj potvrdením priateľstva.
Takéto („zjemňujúce“) civilizujúce efekty má nielen umenie, ceremóniami, protokolom či
zákonom reglementované konanie a správanie, pravidlá etikety, ale aj morálka. Ak sa teda
človek v niektorých prípadoch (ak sa vrátime k úvodnému úryvku z Platónovho dialógu
Filébos) nezachová „rozumne“, môže to znamenať aj to, že sa zachoval mravne. A práve tento
zdanlivý deficit, dávajúci mravnosti prednosť pred rozumom, robí z človeka skutočnú ľudskú
bytosť.
Ako sme už uviedli, k ľudským konštitutívnym výkonom patrí obmedzovanie
pôsobnosti prírodného (prirodzeného) v sebe i mimo seba. V ľudskom svete preto zohrávajú
kľúčovú úlohu rôzne umelo stanovené pravidlá, limitujúce pôsobnosť prírodného. I morálka
sa objavuje tam, kde si je človek schopný niečo, k čomu ho navádza a zvádza príroda,
odoprieť. Podľa Immanuela Kanta je to práve uvedená schopnosť podriadiť sa týmto
pravidlám a príkazom, čo ho povznáša nad prírodu a zabraňuje tomu, aby ho pudy a zmeny
nálad neodvádzali od jeho ľudského určenia. Podľa Johana Huizingu človek nie je primárne
homo faber, teda bytosť, výnimočnosť ktorej sa odvodzuje od jej schopnosti ovládať
vonkajšiu prírodu, ale homo moralis – bytosť, ktorá je schopná ovládať predovšetkým svoju
vlastnú prirodzenosť, teda bytosť, ktorá má vládu i nad sebou samou. Ak nadvládu nad
vonkajším svetom človek realizuje predovšetkým prostredníctvom materiálnych prostriedkov,
nadvláda nad sebou sa uskutočňuje z mravného popudu, t. j. prostredníctvom
sebaobmedzenia, ktoré môže nadobúdať podobu záväzku, povinnosti alebo služby. (J.
Huizinga, 2000, s. 30 – 31) Morálne založený človek si napríklad podľa Kanta nerobí, čo
chce, ale robí to, čo treba urobiť. K podstate morálky teda patrí nielen schopnosť podriadiť sa
určitým príkazom alebo princípom, ale aj schopnosť odriekania, schopnosť odriecť si to, čo
predtým patrilo do sféry prirodzeného. Svojím spôsobom teda taktiež prináleží k sfére
„neprirodzeného“. Podľa Egona Gála o morálnych „hodnotách hovoríme vtedy, keď chceme
vysvetliť správanie ľudí, ktoré sa nám nezdá celkom prirodzené“.23 V podobnom duchu sa
v uvedenej diskusii vyjadril aj František Novosád. O hodnotách začíname podľa neho hovoriť
obyčajne až vtedy, „keď pri snahe presadiť niečo, uskutočniť svoje ciele, narážame v správaní
sa iných na niečo zvláštne a nevieme si to vysvetliť „kauzálne“, z ich fyzických daností a
okolností ich konania...“ (S. Abrahám, E. Gál, M. Kanovský, F. Novosád, 2010, s. 42) Človek
je teda bytosť, ktorá neposlúcha prírodu, obchádza ňou kladené obmedzenia a kladie si
vlastné (rôzne tabu, rituály, zvyky, morálne normy, zákony a pod.). Je to bytosť idúca proti
všetkým prirodzeným sklonom, bytosť, ktorá im do cesty kladie rôzne prekážky, bytosť, ktorá
sa naučila hovoriť prírode (vrátane prírody v sebe samom) „nie“.
Aby sme však odlíšili, čím sa morálne relevantné konanie odlišuje od ostatných
civilizačných fenoménov, musíme jeho vyššie uvedenú špecifikáciu doplniť o ďalšie určenia.
V prípade morálne relevantného konania nejde len o určité reglementované konanie či
správanie, ale zároveň aj o konanie a správanie motivované ideou dobra, teda „dobročinné“
konanie a správanie, bez ohľadu na to, čo je v tom-ktorom kultúrno-historickom kontexte za
dobro považované. To, čo z nás robí morálne založené bytosti, nie je teda ani tak to, že sa
23

„Keď si napríklad niečo odopriem v prospech svojho dieťaťa, je to prirodzené. Rodič, ktorý sa tak nespráva,
nie je nemorálny, ale divný. Keď však odopriem niečo sebe alebo svojej rodine kvôli niekomu cudziemu, o kom
viem, že je v núdzi, to už nie je celkom prirodzené. V takých prípadoch hovoríme o hodnotách a morálke.“
(ABRAHÁM, S., GÁL, KANOVSKÝ, M., E., NOVOSÁD, F. 2010. O hodnotách. In: Kritika & Kontext,
3/2010. Dostupná na internete: http://www.kritika.sk/pdf/3_2010/4.pdf)
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vzťahujeme k určitej konkrétnej predstave dobra, ale skôr to, že sme bytosti schopné mať
určitý koncept dobra. (J. Rawls, 2007, s. 45) Inou z týchto podmienok je to, že obmedzenia
v podobe určitých kultúrnych regulatívov, ktoré v určitom smere usmerňujú konanie,
správanie a zmýšľanie človeka, majú charakter morálnych noriem len vtedy, ak si ich človek
kladie sám (ak majú napríklad charakter osobného záväzku alebo vedomého rozhodnutia pre
službu niečomu), teda len ak ide o sebaobmedzenie. Čo je tu teda dôležité je to, že ide
o dobrovoľné rozhodnutie, teda dobročinnosť vykonávanú z vlastného slobodného
rozhodnutia. Tým sa morálka líši od iných normatívnych sústav, napríklad od zákona, ktoré
uvedené ľudské prejavy kanalizujú skôr cestou vonkajšieho prinútenia. (Malík, 2012)
Ako už bolo povedané, človeka považujeme za tvora, ktorý svoju určitosť nadobúda aj svojím
dištancovaním sa od prírody. Svoju superioritu nad ňou dáva najavo jej popieraním; proti
prirodzenému behu sveta stavia všetko to, čo ho svojím spôsobom narúša, voči prírodnému
svetu stavia svoj vlastný svet, voči prirodzenosti neprirodzenosť. Podľa Otta Friedricha
Bollnowa je to aj preto, že príroda človeka neobdarila citom pre mieru. Z tohto pohľadu je
človek skôr bytosťou fascinovanou magickou mocou krajností. Príroda vždy smeruje
k navodeniu určitého rovnovážneho stavu. Človek je naopak extrémistom, vyhýbajúcim sa
každému prírodou navodenému optimu. Pritom je to extrémista na obidve strany – „až po
nebo a peklo“, ako konštatuje v jednom zo svojich textov slovenský filozof Teodor Münz.
(2002, s. 116) Človek je teda vo svojich extrémnych polohách ambivalentný. Keď sa tu teda
v určitých súvislostiach zmieňujeme o ľudskosti či humanizme, nemáme tu na mysli len
všetko to, čo podporuje uplatňovanie pozitívnych hodnôt vo vzťahu k iným ľudským
bytostiam, teda prajný a pomáhajúci vzťah k iným ľuďom, motivovaný láskou alebo úctou
k nim. Teda napríklad to, že k nim pristupujeme ako k rovnoprávnym, seberovným bytostiam.
Do okruhu humanizmu (ľudského) patrí aj všetko „protiprirodzené“, resp. „neprirodzené“ –
konanie, zmýšľanie či správanie vymedzené v opozícii k prirodzenosti pripisovanej prírode.
Podpora ľudskosti je teda aj podporovaním všetkého neprirodzeného či protiprirodzeného v
človeku, vrátane všetkých tých jeho úletov, avantúr, výstrelkov a exhibícií. Do okruhu
ľudského patrí preto nielen dobro, ale rovnako aj nadmerné zlo.24 Príroda naopak všetko
ustaľuje (vyvažuje) v hraniciach miery, všetko ťahá k určitému rovnovážnemu stavu. Stred je
jej najpreferovanejším miestom. Ako už bolo povedané, človek je naopak bytosť, ktorá sa
pohybuje v extrémoch. Je človekom teda len natoľko, nakoľko osciluje okolo tohto prírodou
preferovaného optima. Tým viac sa jeho ľudská povaha prejaví, čím viac sa človek na jednu
alebo druhú stranu (v zmysle vyššie uvedeného Münzovho vyjadrenia – na stranu „neba“
alebo na stranu „pekla“) z tejto hodnoty vychýli.25
Dlhodobú perspektívu však ľudstvu zabezpečí len to, ak sa človeku podarí jeho
životné prejavy udržať v rozpätí intervalu vymedzenom medzi pólom „neba“ a prírodou
okupovanou oblasťou „stredu“, t.j. ak sa dokáže vystríhať „pekla“ a udržať si tak svoj
morálny status. Zhrňme si to: prirodzenosťou človeka je jeho protiprirodzenosť, to znamená
všetko to, čím sa človek z prírody vyníma. Čo je však ešte neprirodzenejšie, a teda aj
ľudskejšie, je ísť ešte aj proti tejto svojej neprirodzenej prirodzenosti, teda až jej určitá
negácia. Nestačí byť len človekom (negovať prírodu), vyšším levelom je byť morálnym
človekom – homo moralis (teda až táto negácia negácie).

24

Človek svojou krutosťou vždy prekoná prírodu – zvieratám pripisovaná krutosť má svoje prirodzené (prírodou
limitované) hranice. Nikdy nie je samoúčelnou.
25
Humanizmus môžeme vymedziť aj v jeho užšom význame, kde za ľudské budeme považovať len tú sféru
prejavov človeka, ktorá je, v zmysle uvedeného Münzovho vyjadrenia, motivovaná nárokmi „neba“ alebo k
„nebu“ smeruje. Za humánny by sme v tomto zmysle mohli napríklad považovať taký vzťah k iným ľudským
bytostiam, ktorý je určovaný požiadavkou rešpektu ich ľudskej dôstojnosti.
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Za určitými úpadkovými tendenciami, prejavujúcimi sa v lone našej vlastnej civilizácie sa
(okrem iného) skrýva aj to, že súčasný človek už nie je schopný žiadneho sebaobmedzenia.
Zvykli sme si chodiť po tých najľahších a najvyšliapanejších cestách a s pomocou techniky
podliezať aj tie najmenšie prekážky. „Človek už nenaráža na žiadne tvrdé hrany života – svet
nám už nekladie odpor, ale naopak – svet nám ustupuje a prispôsobuje sa aj tým našim
najväčším rozmarom. Nemusíme už vyvíjať žiadne úsilie a intervenovať do sveta, pretože
svet prichádza k nám, je po ruke, je kladený k našim nohám ...“ (B. Malík, 2011, s. 70) Ako
uvádza známy etológ Konrad Lorenz, vyhýbanie sa strastiam človeku neprospieva, ale skôr
naopak – vedie k jeho nebezpečnej zmäkčilosti, ktorá môže v konečnom dôsledku privodiť aj
pád civilizácie. (1990, s. 36)
I práce, ktorá človeka discipliňuje („umravňuje“), je stále menej. Proti schopnosti
sebaobmedzenia smerujú aj imperatívy trhu, ktorý naopak podporuje ľudskú rozšafnosť
a hedonizmus. Aby neklesala, ale naopak – rástla spotreba (konzum) a tým sa roztáčal aj trh,
človek už nesmie podliehať žiadnym obmedzeniam a to ani tým, ktoré si kladie sám. Rozum
už neslúži k tomu, aby obmedzoval pôsobnosť emócií a inštinktov a tým ich kultivoval, ale
k tomu, aby ich ešte viac umocnil a vybičoval do extrémov, keďže ekonomiku spotrebných
statkov začala nahrádzať výnosnejšia „ekonomika zážitkov“. Tovarom sa dnes stávajú nielen
statky a služby (ak, tak len ako prostredníci), ale aj zážitky. Už nehromadíme ani tak veci, ale
vyhľadávame zážitky. Veci zaujímajú fyzický priestor, ktorý je nutne limitovaný a majú
pomerne dlhšiu životnosť ako zážitky. Zážitok jednoducho odznie, vyprchá alebo sa prekryje
iným, silnejším zážitkom. Trh so zážitkami teda generuje vyššiu mieru ziskovosti, keďže
zážitky sa „spotrebovávajú“ rýchlejšie ako tovary vecnej povahy. Orientácia na zážitky je
dnes citeľne prítomná i v súčasných reklamných stratégiách. U potenciálnych spotrebiteľov
nezaberá ani tak reklama, ktorá ich presviedča o potrebnosti, kvalite či invenčnosti určitého
výrobku, ale reklama, ktorá ich pobaví, reklama s „nápadom“. Ak chcú dnes firmy na trhu
uspieť, už nemôžu ponúkať len revolučné technické či dizajnérske riešenia svojich produktov
prekonávajúce obdobné výkony konkurentov, ale tiež aj zábavu a príležitosť k získaniu
nových zážitkov. To sa dnes očakáva aj od školy. Získavanie vedomostí nesmie klásť žiadny
odpor, ale musí byť realizované hravou, zábavnou, a teda, vyjadrené jedným slovom zážitkovou formou – tak znie imperatív dnešnej doby adresovaný vzdelávaniu. „Ak predtým
bolo potrebné ísť za ním, vyvinúť nemalé úsilie a na tejto ceste prekonávať početné prekážky,
dnes k nám prichádza samo, bez námahy, ušité na našu mieru a navyše v podobe zábavy. Ak
predtým príslušné školy navštevovali ľudia, ktorých príslušný odbor zaujímal, dnes ľudia,
ktorých treba zaujať.“ (B. Malík, 2008, s. 143) S uvedeným kontextom korešponduje aj
špecifická situácia Slovenska, ktorá je na jednej strane charakterizovaná nepriaznivou
demografickou situáciou (slabé populačné ročníky nastupujúce do jednotlivých typov škôl)
a na strane druhej nadbytkom poskytovateľov vzdelávacích služieb (napr. počtom verejných
a súkromných vysokých škôl), čo núti uvedené subjekty „bojovať“ o študenta. V tomto
konkurenčnom prostredí sa však nepresadzuje kvalita. Kvalita totiž znamená aj vyššie nároky
na študenta, ktorý bol však v rámci svojej doterajšej vzdelávacej biografie navykaný ísť tou
ľahšou cestou. Aby sa aspoň čiastočne naplnili kapacity existujúcich vysokých škôl, znižujú
sa nároky na vstupnú kvalifikačnú úroveň ich študentov. Vysoké nároky by však veľkú časť
uvedenej klientely nielen odradili, ale aj vyselektovali z ďalšieho edukačného procesu,
k čomu však žiadna škola v podmienkach prerozdeľovania finančných prostriedkov podľa
počtu študentov zrejme nepristúpi.
Uvedený trend podporujú aj nové komunikačné technológie. On-line priestor ponúka
okamžité uspokojenie a okamžitý úžitok, bez príliš veľkej vynaloženej námahy. (M.
Bauerlein, 2010) Podľa Kierkegaarda a Heideggera – ak by mal človek k dispozícii
neobmedzené množstvo času, to znamená, ak by jeho životná perspektíva nebola ohraničená
smrťou, nič by nemalo váhu, nič by nebolo dôležité, všetko by sa dalo odložiť na neskôr.
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Naopak – časová limitovanosť ľudského života človeka vyzýva, aby zvažoval svoje životné
možnosti, t.j. rozhodoval sa a volil medzi tým, čo je naliehavé a čo znesie odklad a pod. a tým
vnášal do svojho života určitú štruktúru. K podobnej disciplíne nás učí aj nutnosť rozhodovať
sa, čo je hodné tradovať (zapamätať si) a čo nie v podmienkach, keď jediným rezervoárom
informácií je kapacitne obmedzená ľudská pamäť. Tam, kde máme k dispozícii médiá
schopné archivovať obrovské množstvo informácií (knihy, dátové úložiská, internet) sme od
uvedeného rozhodovania ušetrení. Nie je teda nutná ani žiadna disciplína myslenia, žiadna
nutnosť rozhodovať sa, žiadna podstúpená námaha spojená s osvojovaním si nevyhnutného
pemza vedomostí. Tam, kde môžeme mať všetko hneď, vyprcháva aj energotvorný potenciál
túžby, ktorá kedysi jednotlivcov i celé národy poháňala vpred. Ak predtým musel človek
čakať, až svoj objekt túžby (napr. ženu alebo muža, o priazeň ktorej, resp. ktorého sa
uchádzal), na druhý deň v škole alebo v práci uvidí, teraz ho môže mať na dosah okamžite –
môže mu napr. zavolať na mobil, poslať mail alebo SMS-ku. Ak si dnes chceme niečo kúpiť,
nemusíme si už nič odriekať a dlhodobo šetriť, ale môžem to mať prostredníctvom inštitútu
„života na dlh“ okamžite. Takejto sebadisciplíne človeka učilo aj písanie, ktoré sa dnes zo
škôl, ale aj z našich osobných životov vytráca. Skôr, než človek položí svoje myšlienky na
papier, musí si ich najprv utriediť, premyslieť, zvážiť vhodné slová. Písomný prejav nás tak
učí trpezlivosti, a tým aj odstupu od vnímanej skutočnosti. Svojím dielom k uvedenému stavu
prispel aj prechod od literárnej kultúry (postavenej na lineárnych diachronických kódoch) k
postlineárnej kultúre (osnovanej na plošných synchronických kódoch), v ktorej si väčšinu
informácií a poznatkov osvojujeme prostredníctvom plôch monitorov počítačov, televíznych
displejov či bilbordov. Podľa Marka Bauermleina jedným z dôsledkov opustenia fonetickej
literárnosti je aj vymiznutie akýchkoľvek stôp po teóriách. Teória je totiž niečo čo si vyžaduje
zložitejšie formy usudzovania a tým aj určitú metodickosť pri jej osvojovaní – nutnosť
postupovať k cieľu krok za krokom. Strata návyku čítať texty lineárnym spôsobom (písmeno
za písmeno, slovo za slovom vetu za vetou...) môže viesť podľa neho k pokušeniu „vyhýbať
sa disciplinovanejším spôsobom myslenia, čítaniu dlhej básne riadok za riadkom, sledovanie
logického argumentu bod po bode, prerozprávaniu príbehu v slede udalostí“ (M. Bauermlein,
2010, s. 116)
Ako sme už uviedli, obmedzenia, ktoré v určitom smere usmerňujú konanie, správanie
a zmýšľanie človeka, majú charakter morálnych noriem len vtedy, ak si ich človek kladie
sám, z vlastného popudu. Dnes sa však nachádzame v situácii, kedy na jednej strane uvedenú
schopnosť strácame a na strane druhej sa čoraz viac dostávame do vleku implicitných
mocenských silokriviek, kanalizujúcich uvedené ľudské prejavy zvonku. To, čo je na
uvedenej situácii znepokojivé je to, že škola a edukačná realita sa tým zároveň dostávajú
mimo dobra a zla. Tento stav predpovedala i jedna z postáv známeho románu Roberta Musila
Muž bez vlastností, ktorá už vtedy tušila, že skôr alebo neskôr sa budú štáty (a mi dodávame –
aj školy) riadiť tak ako továrne.26 Podľa komunikológa Viléma Flussera tu však hrozí
nebezpečenstvo, že ak sa vzťahy medzi ľuďmi úplne racionalizujú, t.j. ak z nich vyprchá ich
normatívny rozmer, bude to znamenať aj koniec ľudskej spoločnosti v dôsledku jej premeny
na prírodu, t.j. na racionálne organizovanú skutočnosť. Človek chápaný ako homo sapiens,
resp. animal rationale (aby sme sa v závere opäť, tentoraz však v inej súvislosti, vrátili
k úvodnej replike Platónovho dialógu Filébos) by sa tým pretransformoval z bytosti
racionálnej na bytosť racionalizovanú. Nehovoriac už o tom, že politika, právo či morálka by
tým vo svojom pôvodnom význame úplne zanikli.

26

Musil, R.: Muž bez vlastností, I. zv. Odeon, Praha 1980, s. 459.
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Vnímavosť na hodnoty ako špecifická kompetencia v etike
a morálke
Oľga Sisáková
Abstrakt. Z teoretickej aj praktickej pozície môžeme sledovať limity, ktoré pri riešení
praktických konfliktov vykazujú etické teórie. V tomto smere sa autorka príspevku sústreďuje
na výsledky materiálnej etiky hodnôt a na produktívnosť prístupov tzv. novej fenomenológie
H. Schmitza. Načrtnutý nový typ analýzy dáva do súvislosti s tendenciou axiológie 20.
storočia k implicitnosti. Toto smerovanie filozofickej reflexie prehlbujú štrukturálne zmeny
v spoločnosti – detradicionalizácia a individualizácia, ktoré znamenajú, že nefungujú alebo sú
nečitateľné jasné normatívne štruktúry a vzory v kultúre. Vyžaduje to vyššiu disponovanosť
súdnosti a kultiváciu racionálnych i mimoracionálnych zdrojov hodnotenia. Avšak výsledkom
uvádzaných zmien je ľahostajnosť k hodnotovým rámcom v kultúre a nedostatok vnímavosti
na subtílnejšie formy axiologickej artikulácie. Záverom pre edukačnú prax je zdôvodnenie
potreby prehĺbenia etických kompetencií v smere kultivácie vnímavosti na hlbšie súvislosti
morálnej skúsenosti.
Filozofickým príspevkom na sympóziu o etickej výchove v edukácii môže byť úvaha o tom,
že ak má morálna filozofia plniť funkciu praktickej filozofie i vo vzdelávaní ako súčasti
morálneho formovania človeka, musí sa venovať problému poznávania hodnotového základu
morálky. Úroveň axiologickej sebareflexie sa ukazuje rozhodujúca tak v zložitých morálnych
kontextoch, ako je napr. heroický pokus o realizáciu programu morálky bez etiky, ako aj pri
rozpoznávaní latentných morálnych konfliktov v pandemickej pohode a ľahostajnosti tzv.
hyperkonzumnej spoločnosti. Tam, kde sa neukazujú ako efektívne riešenia morálnych
problémov nástrojmi eticky poučeného rozumu, môže byť tým kompetentnejším postupom
zapojenie intuície, pocitov, trpezlivosti a iných predstáv a stavov, ktoré sprevádzajú morálne
usudzovanie a rozhodovanie a ktorých skúmanie je na hranici kompetencie filozofie a iných,
tu na sympóziu zúčastnených empirických vied. Tento problém, ktorý je pochopiteľný
z pohľadu psychológie, sociológie či pedagogiky, nie je samozrejmosťou vo filozofickej
reflexii.
Je známe, že vo vývoji etických teórií sa problém poznávania hodnotového základu
morálky nerozvíjal uspokojivým spôsobom (nedá sa povedať, že vôbec) v kantiánskej etike
a v utilitaristickom naturalizme. Kantov dôraz na racionálnu stránku morálneho rozhodovania
ako jednostranný prijímali už nemeckí romantici a filozofi citu a viery, ktorí zdôrazňovali
úlohu citov v motivácii mravného konania. Kantov univerzalizmus a formalizmus nepokladali
za najlepšie východisko pre budovanie teoretickej, resp. filozofickej etiky ani zakladatelia tzv.
hodnotovej etiky a axiológie – Scheler a Hartmann.
S odstupom času H.-G. Gadamer vo svojej známej úvahe o možnosti filozofickej etiky
pochopil, že Kant hľadal tú úroveň nepodmienenej všeobecnej záväznosti, ktorá by
vyhovovala „etickému fenoménu“ (Gadamer, 1999, s. 56), a preto formálne vymedzenie
pokladá za „metodicky relevantné pre reflexiu“ a zásluhu Kanta vidí v tom, že filozofickú
etiku predstavil „v jej transcendentálnej čistote“. (Gadamer, 1999, s. 65) Avšak Kantov
formalizmus a rigorizmus nie je určený iba pre reflexiu (či už na filozoficko-teoretickej alebo
bežnej úrovni) morálneho rozhodovania medzi tým, k čomu nás skláňa príroda, a čo je našou
povinnosťou. Podľa Gadamera je jeho cieľom aj istá demonštrácia morálnej pevnosti
charakteru v extrémnych, konfliktných situáciách. Potom je ale pochopiteľná pochybnosť, či
univerzálna, formálna prezentácia odpovede na „praktickú“ otázku „Čo máme robiť?“ je
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vôbec schopná dať konajúcemu návod, na čo sa má orientovať, aké sú obsahy prikázaného,
ako v konkrétnej situácii aplikovať univerzálne pravidlo atď. Ak sa konajúci skutočne ocitne
v extrémnej situácii, ak musí riešiť morálny konflikt, alebo ak váha medzi náklonnosťou
a povinnosťou, môže dôjsť k zlyhaniu rozumu, ktorý za takýchto okolností iba metodicky
skúma morálny zákon. To je čiastočným zdôvodnením a navodením možnosti inej verzie
„praktickej filozofie“, ktorá by rozšírila úzky pojem povinnosti na významovo širší pojem
hodnota.
Rozvinutím kantovskej filozofie smerom k axiológii a rozšírením etického pojmu
povinnosti na axiologický pojem platnosti bola novokantovská filozofia kultúry. Táto
iniciatíva sa presadila v čase krízy kultúry a v situácii, keď kulminovalo filozofické
presvedčenie o potrebe skúmať a revitalizovať kultúru ako jednotný hodnotový celok
s určitým normatívnym potenciálom. Tento typ axiologickej kontinuácie však iba predlžil
kantovský formalizmus a jeho metodický zmysel, aj keď nie prednostne v oblasti praktickej
filozofie, ale vo filozofii vedy alebo vo filozofii všeobecne.
Takmer súbežne s účinkovaním novokantovcov alebo v pozícii ich poslucháčov a
oponentov sa sformovala filozofická platforma, ktorá vedome odmietala v etike a axiológii
Kantov formalizmus. Išlo o materiálnu etiku hodnôt Schelera a Hartmanna. V predslove k 1.
vydaniu svojej Etiky Hartmann opisuje situáciu vo filozofickej etike 19. storočia, ktorá sa
vyčerpávala analýzou mravného vedomia a jeho aktov a nesledovala objektívny obsah
morálky. V rozsiahlom systematickom diele chce prekonať túto tradíciu a postaviť do centra
obsahovú analýzu hodnôt. Hlási sa tým k idei „materiálnej hodnotovej etiky“, ktorou jej autor,
Max Scheler, naplnil etický apriorizmus Kanta, pričom odmietol jeho „formalizmus“.
Originalita Schelera pritom podľa Hartmanna spočívala v tom, že uskutočnil syntézu dvoch
zdanlivo protikladných pohľadov: Kantovho apriorizmu mravného zákona a Nietzscheho
zmysel pre pluralitu hodnôt. Pritom sa vyhol krajnostiam týchto pozícií, to znamená
relativizmu Nietzscheho a etického rigorizmu Kanta, ktorý síce vypracoval učenie
o absolútnosti etických kritérií, ale viazaný zásadami transcendentalizmu neotvoril srdce
morálnym hodnotám. Schelerova materiálna etika, ako píše Hartmann, zjednotila, čo k sebe
od začiatku patrilo: „Etickému apriorizmu vracia jeho pôvodný bohatý obsah, vedomiu
hodnôt zasa určitú nemennosť hodnôt uprostred relatívnosti ľudského hodnotenia.“
(Hartmann, 2002, s. 18)
Vystúpenie Schelera v nemalej miere súviselo s vedomím problémov, ktoré stáli pred
modernou spoločnosťou a moderným človekom tohto obdobia. V prácach teoretikov moderny
o týchto časoch čítame, že súčasníci ich vnímali ako stav krízy kultúry, ktorej prejavom bol
pesimizmus, indiferentizmus, relativizmus, povrchnosť a necitlivosť na hodnoty. Preto
vznikla potreba, ktorej smerovanie vystihuje o. i. názov Schelerovej štúdie K rehabilitácii
cnosti, potreba zaujatia takého postoja k veciam okolo nás, ktorý by dovoľoval vidieť
„tajomstvo vecí a hĺbku hodnoty ich existencie“. (Scheler, 1993, s. 20)
Poznanie celej symptomatiky krízy apelovalo na schopnosť filozofie dosiahnuť také nazeranie
hodnôt, ktoré by sa vymykalo všetkým ilúziám o hodnotách, všetkým resentimentom či
predsudkom, a teda umožňovalo vyhnúť sa deformáciám pri nazeraní toho, čo je hodnotné.
Keďže Max Scheler ako vedúca osobnosť projektu hodnotovej etiky pociťoval potrebu
reorganizovať hodnotový poriadok modernej kultúry, musel jej základnú duchovnú schému
rozpoznať a konceptualizovať.
Predpokladom rozvíjania filozofickej etiky sa takto stalo skúmanie hodnôt. Okrem
tradičnej otázky praktickej filozofie – „Čo máme robiť?“ – do popredia vystúpila otázka „Čo
je hodnotné v živote, ba vo svete vôbec?“ (Hartmann, 2002, s. 31) Na túto otázku mala dať
odpoveď filozofia hodnôt, resp. axiológia. Bola to náročná úloha, úloha rozpoznať to, čo je
často nevypovedateľné, netematizovateľné, implicitné.
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Toto teoretické prehĺbenie axiologického poznania mala zabezpečiť fenomenológia.
Fenomenologická etika hodnôt však bola apriórnou konštrukciou, ktorej intelektualizmus
v prípade Schelera bol vyvažovaný empiricky čiastočne zakotvenou sociológiou vedenia, teda
pokusom o poznanie tých empirických zdrojov, ktoré spôsobujú deformácie čistého
nazerania, konkrétne resentimentu spôsobujúcemu „hodnotovú slepotu“ či „dezorganizáciu
logiky srdca“. Pre vyváženie metodicky kontrolovaného postupu intelektu či introspekcie
fenomenologicky školeného filozofa a hlavne pre vysvetlenie úlohy resentimentu v stavbe
morálky (konkrétnych historických étosov) bolo nevyhnutné počítať s empirickým ľudstvom
(mužmi a ženami, rasami, konfesiami, spoločenskými triedami atď.). (Scheler, 2008, s. 3338n)
Avšak napriek tomuto doplneniu či okľuke, zdrojom hodnôt – podľa tejto koncepcie –
nie je predmetný svet, ani reálny život, ani vôľa subjektu. Sú to obsahy, ktoré predstavujú
špecifickú kvalitu vecí, vzťahov alebo osôb, a to podľa toho, či ich obsahujú alebo či im
naopak chýbajú. Nie sú priamo uchopiteľné myslením, ale sú prístupné vnútornému „zreniu“.
Ich apriórnosť nie je vyvodzovaná intelektuálne, reflexívne, ale emocionálne, resp. intuitívne.
Materiálna hodnotová etika potom vychádza z toho, že hodnoty sa dajú vnímať ako kvality
predmetov, a to cestou nazerania alebo cítenia hodnôt, hoci v otázke poznania hodnôt sa
nevzdáva ani filozoficko-pojmových analýz. Väčšina etikov fenomenológov nechápala
poznávanie a hodnotenie iba ako kognitívnu syntézu, ale ako intencionálne akty zamerané na
predmet, uchopujúce predmet v jeho kvalitatívnych charakteristikách, čím sa do popredia
dostali ontologické problémy spôsobu existencie a podstatových charakteristík hodnôt.
Avšak aj pri ideálnom charaktere bytia hodnôt, bytia niečím obsahovo-materiálnym,
môže takáto etika tzv. orientovať človeka na tieto hodnoty, môže podnecovať a kultivovať
jeho vnímavosť na mravne hodnotné, na menej známe aspekty morálky. Osobitne spojenie
fenomenológie s existenciálnou analytikou orientovalo pozornosť filozofie na tú oblasť, ktorú
by sme mohli nazvať implicitnou axiológiou.
Etika hodnôt, ktorá mala prehĺbiť poznanie univerza hodnôt však ostala na úrovni
ukázania cesty. Stala sa súčasťou nastupujúcej kritiky modernej racionality a vyjadrením
pochybnosti o kompetentnosti čisto racionálneho prístupu k morálnej situácii človeka. To, čo
sa zamýšľalo urobiť metodicky kontrolovaným postupom vo vzťahu k morálke všeobecne,
bola rozvinutá úroveň kultivovaného axiologického vedomia, ktoré od filozofickej reflexie
mohlo plynule prechádzať do rozmanitých sfér duchovného života, teda aj do sféry konkrétnej
morálky. K odpovedi na otázku „Čo je hodnotné v živote, ba vo svete vôbec?“ sa však mohlo
priblížiť iba axiologické vedomie vedené princípom hodnoty, t. j. vedomím hodnotnosti vecí,
a nie vedomie vedené hedonistickým princípom slasti alebo utilitaristickým princípom reality.
V situácii, keď sa fenomenologická etika hodnôt ukazuje vyčerpaná, istým
naznačením cesty je nová fenomenológia, ktorá umožňuje opísať skúsenosť hodnoty na
predreflexívnom, až predzmyslovom stupni vedomia, tam, kde je vypnutý nielen metodicky
sebakontrolujúci rozum, ale niekedy aj zmysly, kde s dôverou a otvorenosťou sa vystavujeme
emanácii predmetov, ktoré sú nositeľmi hodnôt, ktoré sa nás dotýkajú, presnejšie, ktorými
sme dotknutí. Nová fenomenológia, predovšetkým systém filozofie Hermanna Schmitza, je
kritickým prehĺbením relevantným pre našu tému, pretože otvára priestor empirickému, kladie
dôraz na bezprostrednú, mimovoľnú životnú skúsenosť ako na objektívnu skúsenosť a čerpá
takisto zo skúsenosti vedy. Pri hľadaní fenoménov sa nevyčerpáva v triviálnych prípadoch,
ale hľadá ich v závažných problémových súvislostiach. Orientuje sa na nesprostredkované
formy skúsenosti súvisiace s komplexným charakterom skúsenosti subjektívneho tela
a s možnou „celostného bytia dotknutým“. (Schmitz, 1995, s. 19) Tento efekt skúsenosti
vyvolávajú aj etické útvary, ktoré svojou autoritou prejavujú nárok, napr. vyjadrený veršom
kontemplujúceho Rilkeho „Musíš zmeniť svoj život“. (Schmitz, 2001, s. 94) Asi nebude
náhodou, že Sloterdijk takto nazval jeden zo svojich posledných bestsellerov (Du musst dein
Zborník vedeckých štúdií

Strana 129

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

Leben ändern). Estetická dotknutosť je tým estetickým účinkom, ktorý v nás vyvoláva obdiv,
zvedavosť a zimomriavky (ako to vyjadril Baudelaire), ktorý nám dáva zážitok celku
neexplicitným a nesprostredkovaným spôsobom. Podobné afektívne stavy dotknutosti
stretávame aj v morálnom a sociálnom bytí ľudí, kde autorita smútku, zahanbenia, hnevu,
radosti vťahuje iného človeka, znepokojuje ho, núti ho prekonávať konflikt alebo zotrvávať
v konflikte, vyžaduje emancipáciu a odstup. (Schmitz, 2001, s.93-94) Opisovaný nárok
morálnych hodnôt (ktorý poznali aj Scheler a Hartmann, rovnako tragickí básnici všetkých
čias) môže byť aj fanatický a totalizujúci. Jeho dôsledkom je vyprázdnenie života stratou
stavu bytia dotknutým, a to až do takej miery, že všetko prestane byť dôležité, rozum
nedokáže stanovovať ciele a upadá v malicherných náladách, egoistickej nedostupnosti ...
prázdnote.“ (Schmitz, 2001, s. 99) Naznačený prehĺbený typ analýzy z pozície novej
fenomenológie nám dáva poznanie a jazyk pre tematizáciu a komunikáciu v rovine implicitnej
axiológie, ktorá kladie iné nároky na cit pre hodnoty, než je bežný postup filozofickej
reflexie.
V inej súvislosti som zdôvodňovala tézu, že axiológia v 20. storočí prejavuje tendenciu
k implicitnosti. (Sisáková, 2001, s. 134n) Chápala som ju ako reakciu na explicitnú formu
vyjadrovania hodnôt, ako kultiváciu axiologického zmyslu, optiky, myslenia, ktoré je možné
označiť ako netematické. Termínom implicitná axiológia som chcela zvýrazniť
predreflexívnu, resp. predteoretickú úroveň hodnotovej skúsenosti, ktorá neprešla kultúrnou
konceptualizáciou, hlavne však filozofickou. Ide o nové druhy axiologickej skúsenosti, ktoré
ešte nedokážeme pomenovať, oddiferencovať, typologizovať, ktoré sú ešte na teoretickej
periférii, ale ktorými sme už „dotknutí“. Koncept implicitnej axiológie nielen v kultúre, ale aj
vo filozofii podporuje predstava o sektore nevypovedateľného, netematizovateľného. Táto
predstava má axiologický efekt len vtedy, ak sa ukážu prístupové cesty, teda keď sa odhalí,
ako kultúra alebo filozofia maskuje a ako tematizuje netematizovateľné. Druhou stránkou veci
je fakt, že ten, kto hodnoty produkuje alebo je nimi „dotknutý“, ten najčastejšie nachádza aj
veci primeraný spôsob tematizácie, teda otvára prístup k hodnotám aj bez vypracovanej
teórie.
Je známe, že už v procese primárnej socializácie sa dieťa učí nielen behaviorálne
a sociálne štandardy, ale postupne aj abstraktné – axiologické. Osobitne tieto môžu byť
osvojené len vyvinutým axiologickým vedomím (čo dokazujú viaceré psychologické teórie
morálky), pretože často majú abstraktnú alebo symbolickú podobu a ich použitie je
prototypové. Aby sa mohli uplatňovať v kultúre, vyvinuli sa techniky ich sprostredkovania,
ako sú tabu, typológie, sociálne roly, kultúrne schémy, inštitucionálne poistky atď. V kultúre
sa pohybujeme tak, že obchádzame tabuizované, rešpektujeme normy života, aj keď nie sú
artikulované, chápeme výrečné mlčanie, kontrolujú nás výčitky svedomia, počujeme zadržaný
dych a podobne organizujeme svoje vnímanie, predstavovanie, prežívanie, skúsenosť tak, že
ich vnášame do takmer hotových, kultúrou pripravených a pomocou výchovy a učenia
internalizovaných prirovnaní, hodnotení a aj zložitejších interpretačných schém.
To samozrejme platí, pokiaľ v kultúre fungujú zrozumiteľné vzory. Pre dnešnú dobu je
charakteristickým skôr rozpad interpretačného horizontu. Novšie dejiny filozofie a tendencie
v umení dokazujú, že privádzanie hodnôt do vedomia je často navádzaním a zvádzaním, ktoré
má sofistikované podoby a počíta s vysokou kultúrnou kompetenciou alebo sa odvoláva na
najzákladnejšiu vnímavosť. Gadamer sa svojho času vyjadril o povojnovej lyrike, že má
diskrétny tón a jej porozumenie vyžaduje zaostrený sluch. To môžeme povedať dnes
o axiológii. Diskrétnym spôsobom, kultiváciou vnímavosti a otvorenosti hodnotám, ktoré sa
nás dotýkajú a vyžadujú, aby sme zmenili život, aby sme boli lepší, vlastne môžeme reagovať
na evidentný posun k explicitnosti v konzumnej kultúre našej súčasnosti.
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Vyžadujú to predovšetkým štrukturálne zmeny v spoločnosti druhej polovice
minulého storočia. Ide o prechod od modernity k tzv. reflexívnej modernite. Znakom tohto
prechodu je detradicionalizácia a individualizácia, ktorých dôsledkom je odpojenie „práce
pamäti“ (Gadamer) od života, strata významu autority, tradície, skúsenosti. Súčasťou
detradicionalizácie je nielen oslabovanie účinku kultúrnych vzorov a pamäti (resp. významu
minulosti a tradície), ale aj „morálne vyprázdňovanie“ pojmov humanistickej tradície
v novovekej filozofii. Vyprázdňovanie tu znamená, že sa strácajú niektoré významové zložky
jazyka filozofie, etiky, umenia, že sa vytrácajú morálne a sociálne aspekty hodnotenia a jeho
predpokladov – diferencovania, odstupu, súdnosti, miery, umiernenosti, zdržanlivosti a pod.
(Gadamer, 2010, s. 26n) Detradicionalizácia a individualizácia – ak ich berieme
v sociologicky neutrálnom zmysle – znamenajú, že nefungujú alebo nie sú potrebné jasné
normatívne štruktúry a vzory v kultúre, čo vo vzťahu k indivíduu vyžaduje vytváranie vzorov
ad hoc, teda nárok na jeho slobodu, tvorivosť, originalitu, celkovo na vysokú disponovanosť
súdnosti a kultiváciu racionálnych i mimoracionálnych postupov hodnotenia.
Demokratizácia kultúry, vzdelania, konzumu vo všetkých oblastiach unifikuje,
neutralizuje mechanizmy preferencie, kľúčovým slovom doby na rozdiel od epochy moderny,
už nie je slobodna voľba, ale zážitok.
Zmenili sa zdroje hodnotového konfliktu, presnejšie, konflikt sa otupuje, uvoľňuje,
pritom pri evidentnej intenzifikácii života je to takmer nemožné, pretože ako to vyjadril
svojho času Albert Schweitzer, hodnotový systém bez konfligujúcich hodnôt je diablov
výmysel.
Problém voľby aj v situácii vonkajšieho presýtenia či ponuky existuje. Axiologickým
subjektom – ako to v parafráze vyjadril P. Sloterdijk – je „koncový spotrebiteľ“. Ten už nie je
„odsúdený k slobode, ale k frivolnosti“. (Sloterdijk, 2007, s. 322) Frivolnosť predstavuje
ľahkomyseľné, ľahkovážne hodnotenie, presnejšie voľbu v situácii, keď medzi možnosťami –
ponukami nie sú závažnejšie rozdiely. „Regulatívnym princípom“ súčasných frivolných
axiologických subjektov je v Sloterdijkovej interpretácii „vôľa k špásu“, pričom špásom nie je
nič zásadové, jediné o čo v špáse ide je uvoľnenie, odstraňovanie hľadísk. (Sloterdijk, 2007, s.
323-324) V špáse, t. j. vôli uvoľňovať konflikt, vôli voliť pri slabej diferencii, voliť bez
princípov a hľadísk, sú pre voľbu postačujúce preferencie a nálady. Človek v konzumnej
spoločnosti nemotivovane a frivolne „volí seba a svoje triedenie“. (Sloterdijk, 2007, s. 331)
Frivolná voľba pri malých diferenciách vyžaduje osobitý druh kreativity. Uvoľňovanie
konfliktu je vybíjaním vlastného náboja, pretože v situácii minimálnych diferencií, resp. pri
absencii diferencií sme vlastne v indiferencii. Voľba je hra, zážitok, ktorý iba simuluje
slobodu výberu. Ale ak sú všetky možnosti rovnocenné, alebo keď nevidíme rozdiely, keď
nevnímame napr. to, čo je už na hranici a neakceptovateľné sme vlastne v prípade morálky
mimo dobra a zla. Táto frivolná hra je odsúdením k indiferentnosti, ktorá znamená rozpad
axiologickej dimenzie človeka ako kultúrnej bytosti.
Výsledkom, alebo aj príčinou, je ľahostajnosť k hodnotovým rámcom v kultúre,
nedostatok vnímavosti na to, čo sa nepodáva ako prvoplánové, explicitné. Vidíme to
v nedostatku vnímavosti na subtílnejšie formy hodnotovej skúsenosti alebo axiologickej
artikulácie, v posune hranice prípustného, v indolencii k prejavom zla, násilia, k ponižovaniu
ľudskej dôstojnosti, v tolerovaní banálneho v našom každodennom živote atď.
Už od 60-tych rokov minulého storočia je badateľná tendencia k „senzibilnej“ forme
axiologického vedomia a doteraz sa prehlbuje (upozornil na to o. i. D. Bell). Nie je to však tá
perspektíva, ktorá by integrovala vnímavosť na hodnoty a normatívnu záväznosť morálneho
poznania. „Senzibilita“ súčasného axiologického subjektu je sústredená na seba, a v sfére
práce, morálky, politiky, rodiny a pospolitosti sa prejavuje ako „non-cooperative self“ (R.
Sennett), ktoré sa vyznačuje stratou práve tej roviny vnímavosti, ktorá sa orientovala na
skupinové hodnoty, na solidaritu bez ľahostajnosti, na pomoc bez dešpektu a ponižovania.
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Pri obdive nad tým ako súčasný človek zvláda morálne požiadavky života často aj
v extrémnych situáciách, nemôžeme nevidieť vzostup indiferentizmu, hrubosť a oslabenie
zmyslu pre hodnoty, neschopnosť mnohých žiť hodnotný život ani pri zabezpečených
sociálnych a kultúrnych podmienkach pre ich intelektuálny a morálny rozvoj. Je častým
predmetom diskusií potreba nových etických kompetencií v podmienkach zložitého a vo
vysokom stupni kontingentného a netransparentného sveta. Morálna filozofia ostáva verná
tradičnej maxime praktickej filozofie – „nepoznávať preto, aby sme vedeli aké hodnoty máme
nasledovať, ale preto, aby sme boli dobrí“. (Gadamer, 1999, s. 53) Preto má zmysel
odhaľovať subtílne súvislosti morálnej skúsenosti, latentných konfliktov, zdroje a prejavy
morálneho zla. Ich podrobné skúmanie ukazuje, ako ľahko sa prelamujú hranice a normy
racionality, ak chýba kultivovaná úroveň tak odmietania neprípustného ako aj dôvery
a otvorenosti pre hodnoty.
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O smysluplnosti vedení k dobru
Marie Skýbová
Abstrakt. Příspěvek se věnuje problému, který vyplývá z názorů na člověka a jeho morální
život. Některé teze pocházející z oblasti sociobiologie, evoluční etiky, evoluční psychologie a
neurobiologie
zpochybňují
možnost
výchovy
k dobru.
Navzdory
kritice
pseudodarwinovského mýtu není obraz člověka, který z těchto názorů vyplývá příliš
optimistický – zdá se, že je člověk determinovaný, moralita je subjektivní a rozum nehraje
v moralitě důležitou roli. Autorka přináší informace o novém zájmu o moralitu ve vědě a
výzkumech, které nechávají otevřený prostor pro morální výchovu.
„Naše kultura se pyšní tím, že je vědecká, naše doba je nazývána věkem vědy.“27
F. Capra
Fritjof Capra tuto skutečnost nekonstatuje proto, aby ji chválil, spíše proto, aby ji podrobil
kritice. Jeho kritika si bere do hledáčku paradigma, které spoludefinuje způsob, jakým vidíme
svět. K tomuto paradigmatu patří kromě jiného rovněž hluboké zbožnění vědy a vědeckého
poznání a jednostranný důraz na metodu a racionální analytické myšlení při současném
opomíjení jiných oblastí. Vědecká metoda je chápána jako jediný přijatelný způsob poznání a
vědci viděni coby strážci vědění.
Historie vědy je však rovněž plná vyvrácených hypotéz, vysmívaných vědců, jejichž
dílo bylo nakonec uznáno, i spory vědců mezi sebou o výklad zkoumaných jevů.28 Důvodem,
proč zde připomínáme zbožnění vědy i její možnou omylnost je, že v posledních desetiletích
vědci přinášejí v odborných i populárně naučných knihách výsledky svých zkoumání, které
redefinují obraz člověka a znepokojují nejen filosofy, dotýkají se i laiků. Tento fakt sám o
sobě nic nedokládá. Může se jednat o stejné pobouření, jaké vyvolaly Koperníkovy objevy,
může ale také poukazovat na to, že to, co vědci předkládají, přesahuje hranice vědeckého
poznání k filosofické interpretaci. A ta už není jednoznačná a má co do činění s našimi
světovými názory.
Pravděpodobně díky zbožnění vědy, jsou přijímány i názory, které stojí v protikladu
k našim každodenním zkušenostem. Do běžného povědomí proniklo i několik představ o
člověku a jeho moralitě, které znejisťují jak filosofické úsilí v oblasti etiky, tak v praktické
návaznosti smysluplnost výchovy k dobru. Např. že jakékoli snahy o morálku jdou proti naší
evolučně získané přirozenosti, že vše morální, co konáme, je ve skutečnosti sobecké, že
vědomé racionální důvody nehrají v morálním jednání roli, protože jsou jen aposteriorní
racionalizací, ve skutečnosti však jednáme na základě evolučně získaného dědičného citového
vybavení. Naším záměrem zde není ani podat vyčerpávající přehled současných vědeckých
názorů, které se dotýkají obrazu člověka, ani jejich kritiky. Chceme v tomto příspěvku pouze
načrtnout některé z těchto názorů a otázky, které z nich pro zejména pro etiku a cíle výchovy
vyplývají. Naším záměrem je ale rovněž upozornit na nesouhlasné a – dodejme pro ty, kteří
byli některými z oněch názorů šokování – nadějné teorie.

27
28

Capra, F., Bod obratu, s. 45
Příkladem může být tzv. stanfordský vězeňský experiment.
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Původní představa: sepětí morality a racionality. Moralita je lidskou výsadou.
Pod vlivem prvních evropských filosofů jsme po staletí žili v přesvědčení, že zásadní
podmínkou existence morality a morálního jednání, je rozum. Rozum a schopnost uvážit
následky svého jednání je tím, co nás odlišuje od zvířat. Domnívali jsme se, že zvířata dokáží
jednat jen impulsivně na základě vrozených hnutí, zatímco člověk odkáže svoje touhy
reflektovat a dojít k tomu, že mohou být škodlivé, ba že všechny nejsou ani přirozené
(Epikurós). A poté, dosahuje-li opravdu vyspělé úrovně lidství, má schopnost od svých tužeb
odstoupit a konat ne dle toho, co je momentálně a ihned příjemné, ale dle toho, co je rozumné
a dobré. Po celá staletí byli lidé evropské kultury přesvědčení, že rozdíl mezi člověkem a
zvířetem není otázka stupně schopností, ale zásadního rozdílu, který vytváří právě rozum a
schopnost odlišovat dobré od zlého. Od Platóna po Kanta byl rozum považován za
osvoboditele od pout daných naším zrozením ve světě, který nám umožňuje být něčím více
než zvířetem. Tyto úvahy vyplývaly především z předpokladů o úloze člověka a jeho místa
zde na zemi.
Kalvinistická sociobiologie a evoluční etika. Moralita je buď úchylka, nebo iluze.
Některé aplikace evoluční teorie na etiku a zejména kalvinistická sociobiologie touto
představou dramaticky otřásly. Co přinesla evoluční etika a sociobiologie nového, že vyvolaly
tak široký odpor mezi filosofy?
Zastánci evoluční teorie po velmi dlouhou dobu brali za holý vědecký fakt, že
v přírodě je základním vztahem mezi organismy soupeření. Představu přírody jako
gladiátorské arény prosazoval T. H. Huxley, byť prý ne po celou délku svého života. (Waal
1996, s. 32) Přírodu líčil jako bezohlednou a lhostejnou (Waal 1996, s. 7) Kromě tohoto
omylu (jak si biologové mohli nevšimnout, že je tomu jinak?), stavěla evoluční vysvětlení na
pojmech vypůjčených z lidského života, a tím došlo k významnému zkreslování. Pod vlivem
evoluční teorie bylo zdůrazněno spojení přirozeného a dobrého, ovšem v jiném smyslu, než
můžeme nalézt u antických myslitelů. Normotvůrcem dobrého se začala stávat příroda –
vždyť i když nebudeme věřit, že evoluce k něčemu směřuje, přesto její mechanismus prý
působí tak, že přežije to „nejlepší“.
Tato vysvětlení, která dnes již bývají označována jako pseudodarwinovská, se stala
velmi vlivnými. Jejich prizmatem se ale zproblematizovala celá skutečnost existence lidského
morálního jednání a rovněž zkreslovala povaha zvířat. Waal cituje slova G. Williamse, která
dokládají, jak byla etika stavěna proti přírodě a směřování evoluce. Pro přírodní skutečnost
užíval slova jako „brutální amorálnost“ a „mravní zvrácenost“ (Waal 1996, s. 24) Biologové
si zvykli popisovat zvířata jako stroje na genové vylepšení. Slovník, který evoluční biologové
užívají, neobsahuje pozitivní pojmy ze soužití jako „altruistický“ nebo „tolerantní“, zato samé
pojmy negativní, přímo urážlivé jako „nenasytně“, „nenávistně“, „podvodník“ (Waal 1996, s.
26-27). De Waal se podobně jako jiní setkal jako vědec s odporem vůči užívání slovníku,
který naznačoval, že pozitivní city a vztahy mohou existovat i mezi zvířaty – např. přátelské
sblížení nebo usmiřování (Waal 1996, s. 27).
Konečně se v rámci evoluční biologie a sociobiologie začala rozvíjet známá teorii
sobeckého genu, která vytvořila deterministický obraz člověka a potažmo odebrala hodnotu
jeho morálnímu chování. Lidská moralita přestala být protipřírodním a nepochopitelným
úkazem, stala se banalitou. Nejsme totiž morální, jak si myslíme na základě racionálních
důvodů, které uvádíme pro svoje chování. Ve skutečnosti, zcela nevědomě, naplňujeme
„úsilí“ genů reprodukovat se. Z pohledu genocentrické sociobiologie nemůže být každé
chování jiné, než „sobecké“ (Waal 1996, s. 22), protože každé chování podporuje přežití
genu, který se na něm podílí. Za naším jednáním nestojí tedy zájmy jednotlivce, ale genů, pro
který Dawkins nevhodně volí přívlastek sobecký.
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Dawkins tím ale nasadil na již tak zkreslený obraz lidského morálního jednání
příslovečnou korunu. Ačkoli Dawkinsovo označení mělo být pouhou metaforou a můžeme se
dohadovat, že jeho záměrem nejspíše nebylo poskytnout argumentační bázi ospravedlnění
neetického jednání, ve skutečnosti se tak postupem času stalo. Sociobiologové se hájí, že
užívají slovo „sobecký“ ve smyslu geny podporující a je vlastně jen metaforou, stejně jako
slova „boj“ nebo „soutěž“. Užívání tohoto slova ale jakoby jejich ujištění ignorovalo. Vzniká
pak obraz bojiště, ve kterém je vlastně každý egoista, jednání bez soucitu vůči druhým a
vykořisťování přírody je zcela přirozené. Jak výstižně vyjádřil de Waal: „Genocentrické
sociobiologii se podařilo prodat široké veřejnosti své tvrzení, že lidé a ostatní zvířata jsou
z gruntu sobecká.“ (Waal 1996, s. 21)
Kritika z vlastních řad i z řad filosofů
Tolik nový sociobiologický obraz člověka a jeho jednání, který vytlačil původní představu o
vznešenosti a odlišnosti člověka na dějinné smetiště názorů, a který se nevídaně ujal
v širokém povědomí lidí. Jak se ale ukazuje, dnes už není přijímán ani některými přírodovědci
a zastánci evoluční teorie. Kritika přišla pochopitelně i z řad filosofů a tak původně „vědecké
závěry“ nejsou dnes brány již tolik vážně, alespoň mezi odborníky.
Kritikové poukazují, že teorie postavené na boji o přežití jsou vědeckým velmi
vzdálené přinejmenším kvůli přehnané dramatizaci boje (Midgley 1999, s. 5) Ve skutečnosti
široce rozšířená metafora, že život je boj, reflektuje pouze malou část nevyhnutelného
přírodního tlaku. (Bekoff, Pierce 2009, s. 3) Představovat si tedy přírodu jako otevřenou
arénu, v níž i my musíme přijmout pravidla a stát se bojovníky za vlastní zájmy, ve
skutečnosti fakticitě přírody neodpovídá, jen ospravedlňuje lidské neetické jednání.
V biosféře převažuje spolupráce a symbióza organismů. „Sklon ke spojování a spolupráci je
podstatná vlastnost živého organismu“ (Capra 2002, s. 308). Vyšší druhy živočichů
s vědomím, u nichž se již dá hovořit o soupeření, se častěji chovají kooperativním způsobem
od vzájemných laskavostí až po pomoc starým a bezmocným jedincům nebo opuštěným
mláďatům.
Kritika staví rovněž na oněch nešťastně užívaných metaforách. Pouhý fakt toho, že
někde dochází k soutěži (metaforicky řečeno), je zaměňován s lidskou motivací. K tomu,
abychom mohli hovořit o skutečné soutěži, musíme vědět, že něco chceme, a pojmout
uvážené rozhodnutí porazit druhého. Jak vytrvale upozorňovala M. Midgley, ve skutečnosti u
většiny přírodního světa nenalezneme záměrnou touhu získat něco, co může mít jen jeden,
která je typická pro soutěž. I takzvaný boj je jen velmi vzácným jevem, protože by muselo jít
o úmyslný nepřátelský boj s cílem porazit druhého. Jestliže rostlina v podlesním porostu
„bojuje“ o místo na světle, nemůžeme mluvit o záměru, pouze o přirozeném směřování
k využití co nejlepších podmínek.
Rovněž slovo „sobecký“ v sociobiologickém významu, má znamenat „geny
podporující“. Užitím slova „sobecký“ je podporován egoistický pseudo-Darwinovský mýtus.
Sobecký totiž nevyjadřuje fakt, nebo následky, ale motivaci (Midgley 1999, s. 8-9). To se
může zdát samozřejmostí, kterou nestojí za to zdůrazňovat. Nebezpečí ovšem spočívá v tom,
že „když metaforu opakujete hodně často, mívá sklon přivlastnit si pověst doslovné pravdy“
(Waal 1996, s. 22). Mary Midgley přirovnala ubezpečování sociobiologů, že nesmíme brát
geny jako vědomé činitele, k otčenášům odříkávaným mafiány, které nemají žádnou sílu proti
praktikám spočívajícím obvykle na doslovném smyslu. (Midgley 1979, s. 447)29
29

Pro dokreslení, jak vyhlašovaný smysl metafory „sobecký“ dodržován není, ale je ve skutečnosti zaměňován s
motivy, snad proto, že motivy jsou mylně považovány za nedůležité pro moralitu, citujme M. Ridleyho (2000, s.
33): „Pro fungování společnosti však motivy nejsou důležité, důležité je, aby se lidé k sobě chovali slušně.
Budu-li organizovat peněžní sbírku s charitativním záměrem, ani mě nenapadne, abych příspěvky od korporací a
celebrit odmítal s tvrzením, že jim jde spíše o reklamu a publicitu než o dobročinnost.“
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Současné vysvětlení evoluce morálky
Zastánci evoluční etiky nakonec došli k nahlédnutí, že moralita přeci jen existuje a není to
zdání nebo protipřírodní úchylka. Chceme-li tedy pochopit moralitu, musíme umět vysvětlit
její existenci. A tak si představitelé evoluční biologie kladli otázku, pro laika absurdní, jak je
možné, že existuje prosociální, ba dokonce altruistické chování, když původní podoba
evoluční teorie předpokládá, že každý evoluční krok je prověřován v soupeření s ostatními,
tedy v „boji“. Proč dávno nevyhynula ochota obětovat svoje zájmy pro dobro druhých spolu
s jedinci, kteří byli jejich nositeli?
V pozadí hledání odpovědí jsou dvě typické propozice, o nichž se mezi evolučními
biology nepochybuje, ačkoliv filosof by mohl vznést námitky: za prvé, že sociální jednání
živočichů je pevně pod kontrolou genů a bylo zformováno do podoby, která dává
reproduktivní výhodu. A za druhé, člověk je živočich. (Ruse, Wilson 1999, s. 314). Mohli
bychom přidat ještě třetí – všichni, kdo se zabývají otázkou evoluce morálky, věří, že
vysvětlením, jak vznikla a jak funguje u zvířat, najdeme účinné řešení pro naše vlastní
morální a sociální problémy. Důraz je také kladen na potřebu opuštění představy, že
rozlišování dobrého a zlého má nadčasový a nadlidský charakter. Minimálně podle některých
sociobiologů jsou vědecký přístup a víra neslučitelné a je třeba přijmout skutečnost, že
rozlišení dobrého a zlého vyrůstá jen z naší biologické podstaty. (např. Ruse, Wilson 1998, s.
W 317)
Jak tedy moralita mohla vzniknout? Jde o tři základní mechanismy, které se svým
vysvětlením vzájemně doplňují.
1) Můžeme předpokládat, že altruistické chování se týká příbuzných (Hamiltonova
teorie příbuzenské selekce). Nejen ze života lidoopů, i z lidské zkušenosti víme, že jsme
nejspíše ochotni pomáhat těm, kteří tvoří naši rodinu. Jsou toho schopni dokonce i lidé, kteří
jinak ubližují druhým, jak bylo známo např. o nacistických důstojnících působících
v koncentračních táborech, ale jinak vzorných otcích svých rodin. Filosofickou perspektivou
bychom se však zdráhali takové jednání nazvat morálním. Ani u zvířat není příbuzenský
altruismus nezbytně morálním jednáním (Bekoff, Pierce 2009, s. 69).
2) Druhý mechanismus můžeme pochopit, budeme-li předpokládat, že se takové
jednání vyplácí. Např. tak, že v budoucnosti můžeme počítat s pomocí od toho, komu jsme
sami pomohli. Ty mi poškrabáš moje záda, já poškrábu tvoje. To je teorie recipročního
altruismu.30
Princip jednání tohoto typu vlastně zachytil I. Kant v pojmenování „hypotetický
imperativ“. Chceš-li, aby Tě druzí přijímali ve společenství a aby se ti rovněž dostalo pomoci,
až ji budeš potřebovat, pak pomáhej druhým, ať již jsou tvoji příbuzní, či nikoli.
V kantovském duchu je však vzájemná reciprocita něčím jiným, než skutečně morálním
jednáním. To naopak vyžaduje, abychom konali dobro i v případě, že nemůžeme vědět, že se
nám vrátí. Důležitý je záměr konat to, co je dobré, bez jakýchkoli podmínek. Podle dnešních
vědců jsme však k takovému jednání pravděpodobně vedeni, aniž by do procesu rozhodování
muselo zasáhnout racionální zvažování – o tom později. Ostatně takové jednání vykazují
rovněž lidoopi, kteří se zřejmě úvahami nad kategorickým imperativem netrápí. A rovněž je
jako samozřejmá skutečnost přijímáno, že „reciproční výměny mohou existovat bez morálky,
ale morálka bez reciprocity je nemožná.“ (Waal 1996, s. 166)
3) Přesto ani teorie recipročního altruismu zřejmě nemůže vysvětlit veškeré
pomáhající jednání a jednání, které můžeme označit za morální. K vysvětlení evoluce
morálky je zapotřebí ještě jednoho předpokladu, totiž že určité kvality společenství přinášejí
prospěch velkému počtu jedinců. Proto dochází k posunu od upřednostňování zájmu
30

Dnes je tato teorie publikovaná už v roce 1971 Robertem Triversem široce přijímaná a chápaná jako
významná pro vysvětlení evoluce morálky.
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jednotlivce k nadřazování zájmu skupiny tak, aby kvality sociálního prostředí byly
zlepšovány. Čím rozvinutější vzájemná podpora existuje, tím důležitější jsou společné cíle.
Ruse a Wilson nazývají jakési vrozené inklinace, které nás směřují k dobru většího
společenství proti vlastní sobeckým nutkáním „epigenetickými pravidly“. V našem vědomí
prý fungují tato pravidla tak, že máme víru v bezzájmový morální kód, podle kterého bychom
měli pomáhat našim bližním. Takže jsme k tomu inklinováni. „Aby nás příroda učinila
altruistickými v adaptivním, biologickém smyslu, činí nás naše biologie altruistickými
v mnohem konvenčněji rozuměném smyslu jednání na základě hluboké víry o dobrém a
špatném.“ (Ruse a Wilson 1998, s. 315) Ne všichni však sdílejí tuto představu a o míře, do
jaké je naše morálka biologicky určena existují debaty. De Waal např. s Rusem nesouhlasí a
domnívá se, že „nás proces evoluce vybavil všemi předpoklady a schopnostmi pro rozvoj
morálky a také souborem základních potřeb a tužeb, které musí být v morálce zohledněny.“ O
kritériích mravnosti podle něj ale rozhoduje společnost. (Waal 1996, 268-9)
O předpokladech morálního jednání
Evoluční biologie poskytuje několik teorií, na jejichž základě je možné vysvětlit, jak moralita
mohla v evoluci vzniknout. Vysvětluje teorie o vzniku ale úplně morální jednání? Co
potřebujeme k tomu, aby se mohla vyvinout vzájemná reciprocita nebo snaha pomoci
poraněnému druhovi? Není pro morální jednání zapotřebí vyspělá racionalita?
Kant o tom byl přesvědčen. Domníval se, že naše hodnota vyplývá ze schopnosti
překročit přírodní determinaci a nechat se vést morálním zákonem, dobrovolně se mu
podřídit, byť by nás chtění a touhy, které patří do přírodního světa, vedly zcela jinam. Jiné
jednání, než vedené z vědomě dobrého záměru, by ani morálním nenazval. Závěry, které
vyplývají z evoluční etiky a dalších vědeckých oborů, jakoby tuto možnost škrtaly. Zdá se, že
racionalisté se mýlili, když přičítali rozumu nějakou vážnou roli v morálním chování. A nejen
oni. Od antiky po dnešek jsme byli vedeni pevnou vírou, že moralitu nacházíme jen u člověka
právě proto, že jinde v přírodě neexistuje rozum, respektive rozumná duše.
Dnes i v této oblasti dochází ke kopernikovskému obratu. Vědci vyšli z předpokladu,
že schopnosti, které k morálnímu jednání potřebujeme, musíme najít do nějaké míry i u zvířat.
Alespoň si to vyžaduje koherentnost evoluční teorie. Výzkumem zvířat, a nakonec i člověka,
dochází etologové, biologové, neurologové a evoluční psychologové ke stejnému závěru:
racionalita je sice do jisté míry důležitá a její potřebnou míru pro alespoň minimální morální
jednání nalezneme i u některých druhů zvířat. Mnohem podstatnější roli ale prý hrají
schopnosti určitých emocionálních reakcí či vnitřní dispozice, které jsou obecně dané
evolučním vývojem a individuálně zděděnou výbavou. Morální souzení je převážně intuitivní.
Morální zvířata
Filosofická antropologie vychází z předpokladu, že sice jsme zvířaty, zároveň ale i něčím
jiným. Jednou z otázek filosofické antropologie je, zda rozdíly, které vykazujeme vůči
zvířatům, mají charakter pouhého stupně schopností, nebo jde o kvalitativně nový úkaz, který
není plně vysvětlitelný z biologického.31 Schopnost jednat morálně byla považována za
dostatečný důkaz druhého předpokladu, tedy že jsme natolik odlišní, že nemůžeme člověka
vysvětlovat jen jako o trochu vyspělejší zvíře. K tomu je základní premisa sociobiologů, že
člověk je jen zvíře a všechny jeho skvělé vlastnosti, morální jednání nevyjímaje, lze vysvětlit
31

Např. R. Guardini se domníval, že u člověka najdeme duchovní sféru, jejíž projevy jsou zcela kvalitativně
odlišné a není možné je odvodit z žádných fyziologických nebo psychických funkcí. Fenomény, které se
nevyčerpávají ani aspekty, které se uplatňují při jejich zrodu, ani funkcemi, kterých nabývají, jsou např. řecké
sochařství, římské právo, gotická katedrála, Dantova Božská komedie nebo mravní rozhodnutí jednotlivce. Viz
Guardini 1992.
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pomocí mechanismů, které v evoluci působily směrem k výběru nejvhodnějších vlastností,
v přímém protikladu.32
Avšak v posledních desetiletích se nahromadilo tolik záznamů o chování zvířat, které
přinejmenším nápadně připomíná jednání člověka včetně morálního, že již nemáme pochyby.
To, co vědci dříve neviděli, a proto považovali v počátcích evolučního myšlení lidské morální
jednání za úchylku přírody, nyní vyšlo na světlo a stalo se motivem hledání evolučního
původu morálky. Předpokladem platnosti evoluční teorie je totiž evoluční kontinuita každého
vynálezu přírody. Moralita je v pojmech evoluční teorie považována za „široce adaptivní
strategii pro sociální život, která se vyvinula v mnoha živočišných společnostech jiných než
naše vlastní.“ (Bekkof, Pierce 2009, s. 3)
Odsoudit takový názor jako zjednodušující naturalismus je snadné, mnohem méně
snadnou je cesta, kterou doporučoval P. Ricouer: snažit se nejprve přijmout úhel pohledu a
skrze něj názorům porozumět. K tomu se pokusíme přispět i uvedením některých konkrétních
faktů o chování zvířat, stejně jako obecnějších etologických tezí. Nejprve jedno upozornění.
Když dokládáme určité chování u zvířete, platí to samé východisko jako pro kazuistiku u lidí
– tak jako nenajdeme stejnou povahu u dvou lidí, není ani stejná povaha u dvou vlků, či
jiných vyspělých savců (to je skutečnost, na kterou odkazuje již P. Ehrlich, (cituje Bekoff,
Pierce 2009, xii) a velmi dobře ji u šimpanzů zachytil de Waal. A samozřejmě je to věc běžně
známá pro každého chovatele).
Mluvíme-li tedy o tom, čeho jsou zvířata schopna, může se jednat jak o systematická
pozorování a pokusy, obvykle prováděné se šimpanzi a opicemi, nebo o jednotlivá
pozorování. Druhý případ můžeme ukázat na příběhu gorily Binti Jua: do jejího výběhu spadl
tříletý chlapec. Byl v bezvědomí, gorila ho opatrně zvedla, chovala a donesla až k bráně, kde
čekal personál. Vzhledem k tomu, že nemůžeme stejnou situaci pokusně opakovat, nemůžeme
vědět, kolik goril by se ve stejné situaci zachovalo obdobně. Nemůže to však srovnat ani
s člověkem z téhož důvodu. Lidé by nejspíše v běžné situaci nezaváhali s pomocí, avšak
nemůžeme testovat, jak by se zachovali ve stejné situaci, uvězněni způsobem jako gorily
v zoologické zahradě.
Takové jednotlivé případy soucitného a pomáhajícího jednání, kterých bylo
pozorováno nespočet, a to i mezi různými živočišnými druhy, nijak neznehodnocují obecnou
výpověď o schopnosti morálně jednat u zvířat. Kromě nich existují také systematické
výzkumy a uměle vytvářené testovací situace, které umožňují sestavit si dostatečně adekvátní
obraz zvířecího chování. Etologové věnují pozornost především nám nejbližším lidoopům a u
ostatních druhů jsou ve výpovědích zdrženlivější. Primáti jsou také za tímto účelem často
chováni ve stanicích, kde mohou být nejen soustavně pozorováni, ale i testováni. V mnohých
pozorováních i pokusných situacích byla doložena schopnost empatie. Už v šedesátých letech
proběhly pokusy s rhésusy, ve kterých si odmítali vzít potravu, jestliže to způsobilo, že jiná
opice dostala elektrický šok. Nejviditelněji projevují schopnost empatie šimpanzi.
S šimpanzem, který je postižený, dovedou ostatní členové tlupy jednat laskavěji, jinak.
(Bekoff, Pierce 2009, s. 97) Empatii a ochotu pomoci nalézáme i mezi druhy. Nejznámějšími
příklady bývá zvířecí pomoc člověku. Zaznamenány jsou případy šimpanzů, delfínů, ale i lvů.
(Bekoff, Pierce 2009, s. 108-9)
Uznání této schopnosti u zvířat narazilo na odpor i u odborníků.33 Dnes se však již
tato zjištění zdají mimo všechnu pochybnost. Nejochotnější jsme uznat přítomnost morálních
citů i jednání u šimpanzů. Běžně se u nich vyskytuje pomoc druhým, a to i postiženým a
nemocným jedincům, avšak nejen u nich, stejné jednání bylo pozorováno i u mangusty jižní
32

Tato premisa je považována za jistou a zcela mimo jakoukoli racionální pochybnost.
Chtělo by se říci kupodivu, ale zřejmě se jedná o tak hluboce zažité přesvědčení, že je těžké přes ně vidět
nezkreslenou skutečnost.

33
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(Waal 1996, s. 100). To vede některé etology k přesvědčení, že přistupujeme ke zvířatům
podle vžitých předsudků. Podle M. Becoffa a J. Pierceové lze mezi morální zvířata zařadit
kromě primátů pravděpodobně některé druhy opic, sociální masožravce – vlky, kojoty, hyeny,
kytovce, slony, hlodavce – krysy a myši. I u dalších druhů, jako jsou kopytnatci a kočky,
bychom podobné vzorce chování mohli předpokládat, ale nemáme dostatečná vědecká data,
pouze ojedinělá pozorování (Bekoff, Pierce 2009, s. 9)
Možná nám může připadat troufalé, hovořit o moralitě u zvířat. Samozřejmě toto
označení neodpovídá témuž vzorci jako u lidí. Etologové, kteří hájí její existenci, zdůrazňují,
že jde o nižší úroveň než u lidí. (např. Waal 1996, s. 256) O čem tedy hovoříme, nazýváme-li
zvířecí jednání morálním?34 A jaké schopnosti zvířata skutečně v tomto ohledu mají?
Bekoff a Piercová (2009) uvádí tyto jednotlivé druhy jednání, které sice nejsou
morálními, ale nutným základem pro moralitu:
1) spolupráce – zahrnuje chování jako altruismus, reciprocita, důvěra, trestání a
pomsta (znovu zdůrazňujeme: zdaleka ne všechny příklady spolupráce jsou „morální“
v našem smyslu)
2) empatie – sympatie, soucit, péče, pomoc, truchlení a utěšování
3) spravedlnost – smysl pro fair play, dělení se, touha po rovnosti
De Waal uvádí tyto sklony a tendence, které jsou neodlučitelné od lidské mravnosti,
ale najdeme je i u primátů:
1) rysy související se soucítěním (vzájemné vazby, pomáhající chování, kognitivní
vcítění,...)
2) charakteristiky vztahující se ke společenským normám (sociální pravidla,
internalizace norem, očekávání trestu)
3) reciprocita (dávání, výměna, odplata, moralizující agrese proti porušitelům
pravidel)
4) schopnost spolu vycházet (usmiřování, vyhýbání se konfliktu, aktivní údržba
dobrých vztahů, vyjednávání)
V některých schopnostech jsme došli mnohem dále než jiné druhy zvířat. Z pohledu
etologie se ale zdá, že lidská moralita není ničím jiným než nejvyšším patrem v celé budově.
Jak už bylo řečeno, ne všechna jednání, která vykazují charakter spolupráce, empatie
nebo spravedlnosti jsou nutně morální, a to ani chápeme-li zvířecí moralitu jako nižší patro
34

Pokud bychom chtěli blíže vysvětlit, co je chápáno jako morální jednání, je třeba popsat jednotlivá
pozorování. Kromě nejčastěji uváděných šimpanzů, mi dovolte dvě pozorování, která nejsou vědecky
zdokumentována, avšak dokreslují schopnost některých zvířat, kterou ani u některých lidí nenajdeme. Becoff a
Pierce uvádí dojemný příběh dvou psů. Jeden byl dobře živený a šťastný, druhý smutný a vždy uvázaný na
provaze. Šťastný pes každodenně toho druhého navštěvoval. Jednou večer snědl šťastný pes svoji obvyklou
večeři, ale ponechal kost. Druhý den ji přinesl při procházce svému psímu kamarádovi. Autoři nás bohužel
neujistí, že jednání bylo skutečně projevem altruismu, jak je viděl pozorovatel. Musí se totiž vypořádat se
skutečností, že biologové užívají slova altruismus ve smyslu jednání, které má nějaký užitek pro konajícího a je
spojeno s přežitím a reprodukcí. Navíc v případě těchto dvou psů je v současném paradigmatu vědy nemožné
určit, o jaké jednání jde, protože nebyla známo, zda jde o nějakého vzdáleného příbuzného nebo vzájemnou
reciprocitu.
Druhý je příběh myšího heroismu: CeAnn Lambert, ředitel Indiana Coyote Rescue Center byl svědkem
neuvěřitelné jednání myši. Dvě myší mláďata byla přes noc uvězněna v umyvadle a nebyla se kvůli kluzkým
stěnám schopna dostat ven. Byla vyčerpaná a vyděšená. Lambert umístil do umyvadla malé víčko s vodou. Jedna
z myší pila, ale druhá byla příliš vyčerpaná. Silnější myš našla trochu potravy a přinesla jí té slabší. Jakmile se
slabší myš pokusila okusovat potravu, silnější myš posouvala sousto stále blíže k vodě, dokud se ta slabší
nemohla napít. Lambert jim poskytl rampu z kusu dřeva a brzy i myš, která ožila, byla schopná vylézt ven. (P+B
85) Příběh ukazuje jednu ze schopností některých savců, mnohokrát potvrzený u lidoopů – schopnost reagovat
na bolest druhého. Tato schopnost byla u myší potvrzena i experimentálně (viz tamt.86) U jiných zvířecích
druhů se tedy prokazuje něco, co bylo až do objevu zrcadlových neuronů zpochybňováno i u lidí – schopnost
empatie. Dnes se jeví velmi pravděpodobné, že empatie se vyskytuje u mnoha zvířecích druhů. (tam. 94)
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oproti lidské. Přesto příkladů skutečně morálního jednání zvířat je dnes již dostatek.35
Donedávna se například předpokládalo, že jednání nazývané „generalizovanou reciprocitou“,
se vyskytuje jen u lidí. Experimenty toto jednání prokázaly i u šimpanzů. Šimpanzi
opakovaně pomohli lidem získat zpět klacek z jejich uzavřeného prostoru, aniž by za to byla
odměna. Rovněž pomohli druhému šimpanzovi dostat se do místnosti s potravou. U krys byla
prokázána pomoc nepříbuzným a neznámým jedincům poté, co sami měli zkušenost s pomocí
nějakého jiného jedince (Bekoff, Pierce 2009, s. 75).
Protože naším cílem zde není analýza nebo srovnání morálního jednání u zvířat a
lidí, zdůrazněme na tomto místě pozitivní důsledky pátrání po kořenech naší schopnost jednat
morálně ve zvířecí říši: boří staletí přetrvávající mýtus o bezcitných zvířecích bestiích,
pozvedá hodnotu zvířat, vytváří apel na soucitné zacházení s nimi a boří i mýtus o empatii,
soucitu a altruismu jako jakési přírodní nezdravé úchylce.
Nitky se spojují. Evoluční psychologie.
Etologie poskytuje potvrzením existence předpokladů i nižšího stupně morálního jednání
doklad o evoluční kontinuitě. Obrácení pozornosti tímto směrem ale přináší i další důsledky.
V úvahách vědců začaly hrát velkou roli emoce jako základ naší morality36 a vědci se pokusili
experimentálně zjišťovat jejich úlohu. Dnes se v přírodovědně orientovaných oborech
považuje morální souzení za (minimálně) ovlivněné emocemi, nebo přímo intuitivní,
automatické a nevědomé. Je prý založeno na emocionálních reakcích, které jsme zdědili
(Haidt 2005). Pokud si myslíme, že jednáme podle nějakých rozumných důvodů, pak je tento
důvod podle Haidta (2008) jen „tiskový mluvčí emocí“. Ve skutečnosti jednáme podle
přesvědčení, vede nás naše intuice, jejíž základ je emocionální. Důvod má spíše úlohu
postracionálního ospravedlnění přesvědčení a přesvědčování druhých.
Sociálně-intuicionistický model, jak bývá označována teorie o automatických,
nevědomých odpovědích, které řídí naše morální přesvědčení o reciprocitě, čistotě, utrpení
nebo loajalitě, staví společně na výzkumech v oblasti neurovědy a evoluční psychologie.
(Green, Haidt 2002). J. Haidt užívá v psychologii experimenty, které vedou dotazované
k vyslovování soudu, které jsou však jen těžko zdůvodnitelné. Poté je opakovaně přivádí do
situace, kdy jejich důvod přestává být důvodem, a tak až do chvíle, kdy si uvědomí, že hájí
určité stanovisko, ale nevědí proč. Haidt to nazývá „morálním ohromením“. Jeho důkazy mají
ukázat, že většina našich soudů je ovlivněna morální intuicí, kterou podporují emoce. (Haidt
2008) Konkrétně zmíněné výzkumy, ukazují, že: a) lidé hodnotí druhé a aplikují morální
stereotypy automaticky, b) motivace udržet vztahy a bránit proti ohrožení ideje ovlivňují
soudy a motivují následné zdůvodnění c) lidé velmi snadno konstruují post-hoc důvody, které
mají ospravedlnit jejich jednání a soudy. (Green, Haidt, 2002, s. 517)
Neurobiologie
V neurobiologii dochází vědci, alespoň na první pohled k podobnému důrazu na význam citů
pro morální jednání. Na konec však ukážeme, že závěry z této oblasti zároveň rehabilitují
rozum a původní význam morálního. V neurobiologii nacházíme kromě pokusů (pomocí
funkční magnetické rezonance je sledována aktivita mozku) ještě jeden zdroj poznatků:
neurologičtí pacienti, kteří utrpěli nějaké poranění mozku. Z neurobiologických zjištění se
35

Je velmi pozoruhodnou skutečností, že zatímco mnozí filosofové v obraně lidské důstojnosti a morality hájí
představu, že moralita je výlučnou oblastí lidského světa, dělají téměř totéž i mnozí vědci, když hodnotu popisu
pozorování morálního jednání zvířat snižují označováním „antropomorfismus“. Pro tyto případy věnují
etologové zabývající se moralitou u zvířat a jejími citovými základy obvykle kapitolu či více obhajobě proti
nařčení z antropomorfismu.
36
Green a Haidt mluví o „afektivní revoluci“ v 80. letech, kdy výzkumníci obrátili pozornost k emocím, jejichž
důležitost předchozí vlivná osobnost v oblasti morální psychologie L. Kohlberg podceňoval.
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zdají v naší souvislosti zajímavé tyto: že povaha našich emocí může záviset na fungování
mozku a že na tomtéž může záviset náš charakter. První skutečnost dokládá případ ženy, u níž
měla být provedeny testy před posledním možným krokem v léčbě Parkinsonovy choroby –
zavedením elektrod do mozku. Po zavedení elektrod lékaři testovali kontakty, které ženě
uleví. Při testu jistých kontaktů na levé straně došlo u ženy nečekaně k prudké emoční změně.
Žena propadla do smutku, deprese, začala plakat a i slovně vyjadřovala stav hluboké deprese.
(Damasio 2004, s. 84) To by zdánlivě ještě nemuselo s morálním chováním souviset. Avšak
pocity jsou zřejmě základem našich sociálních vztahů a schopnosti kontrolovat svůj sociální
život. Je-li poškozen mozek v části odpovídající za zpracování některých druhů emocí a
pocitů, pacienti přestanou být schopni přiměřeného rozhodování. Jejich sociální vztahy se
rozpadají, přijdou o práci, změní se jejich povaha: začnou se chovat násilně, mají tendenci
porušovat zákon, jsou nespolehliví, neuznávají společenské zvyklosti a narušují etická
pravidla, ztratí empatii. (Damasio 2004, s. 161-163)
Jako doklad tohoto druhého zjištění uvádí Damasio případ dvacetileté dívky, která,
ač pocházela z dobré rodiny, odmala neodpovídala na tresty. Její chování se velmi brzo
vyvinulo v protispolečenské. Když se v osmnácti letech stala matkou, byla necitlivá vůči
potřebám dítěte. Charakteristickými rysy jejího chování byla nepřizpůsobivost, narušování
pravidel, absence pocitu viny nebo sympatií. K poškození prefrontálních oblastí mozku došlo
již v 15 měsících. (Damasio 2004, s. 177-178)
Zdá se, že teorie sociobiologie o základech lidské morality v citech, jež sdílíme již se
zvířaty, respektive najdeme je alespoň v méně vyvinuté formě u některých zvířecích druhů,
jsou těmito pokusy a neurologickými případy potvrzovány. Nejen v negativním smyslu, kdy
zjišťujeme, k čemu vede poškození normálního biologického fungování, nebo jako popis
lidského morálního souzení, které je podloženo emocemi. Ukázalo se rovněž, že pocity hrají
roli i v podpoře „správného“ chování. U lidí je vzájemná spolupráce odměňována vnitřním
dopaminovým systémem. (Damasio 2005, s. 175, rovněž Bekoff, Pierce 2009, s. 77) Znamená
to, že jako odměnu máme z takového jednání potěšení, cítíme štěstí. Stejně soudí i evoluční
vědci o původu pomáhajícího a spolupracujícího jednání u lidoopů: Evoluce našich pocitů nás
vedla k pocitu štěstí z toho, že se druhým daří dobře, nebo že jim můžeme ulevit od bolesti.
Toto uspokojení ani není vázané na protislužbu nebo odměnu, naopak by jeho intenzita byla
tímto očekáváním zmenšena. (Waal 1996, s. 276) Jednání, které je ctnostné, je tedy samo o
sobě milé, jak soudil již Aristotelés. U negativních pocitů, ač jsou také evolučně vyvinuté a
tudíž přirozené, tato odměna v podobě pocitu štěstí neexistuje.
Determinismus, subjektivismus a ztráta rozumu?
V úvodu jsme zmínili některá přesvědčení, která pronikla hluboko do běžného povědomí o
člověku a jeho morálce: že jakékoli snahy o morálku jdou proti naší evolučně získané
přirozenosti, že vše morální, co konáme, je ve skutečnosti sobecké, že vědomé racionální
důvody nehrají v morálním jednání roli, protože jsou jen aposteriorní racionalizací, ve
skutečnosti však jednáme na základě evolučně získaného citového vybavení. Dosud jsme se
vyrovnali s prvním a jen částečně s druhým přesvědčením. Nyní se budeme věnovat
zbývajícímu.
Názory na poli etologie, evoluční teorie, evoluční psychologie a neurovědy nejsou
ani zdaleka jednotné. Přesto se zdá, že určitý trend směrem k determinovanosti, zásadní roli
emocí a minimální roli rozumu v oblasti morality převažuje. Autoři, kteří se domnívají, že
naše moralita má základ v citech, většinou zároveň předpokládají, že je tudíž vrozená. City
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jsou považovány za něco, co se vytvořilo v průběhu evoluce, je dědičné a tak sotva
ovlivnitelné.37
To u filosofa pochopitelně vyvolává otázky. Mýlili se racionalisté, když přičítali
rozumu nějakou vážnou roli v morálním chování? Mýlili se filosofové všech dob, když se
domnívali, že pudy a touhy jsou něčím odlišným než jejich vědomé zvládnutí, přičemž to
první je bezcenné a společné se zvířaty, to druhé je výlučně lidské a má velkou hodnotu?
Vyplývá z těchto názorů, že člověk nemůže překročit svoji biologickou danost? Že se nemůže
stát lepším, než je jeho pudová výbava, jak se domníval již Freud? Jsme natolik
determinováni, že se nemůžeme zbavit neduhů lidstva jako je násilí a násilné řešení konfliktů,
války a další? Jsou některé etické požadavky zcela iluzorní a nemožné?
Jakoby nám biologie kladla jakési hranice s varováním, že překročit je, jde za hranice
určené přírodou. Citujme např. Waala (1996, s. 258)38: „Ideál univerzálního bratrství je
nerealistický právě proto, že nerozlišuje mezi nejvnitřnějšími a nejodlehlejšími kruhy
mravních závazků. Američan Garett Hardin, zabývající se ekologií člověka, opovržlivě nazývá
štědrost vůči každému bez rozlišení „promiskuitním altruismem“. Stejně to vidí i M. Ridley
(2000, s. 34): „Z genocentrického pohledu totiž zároveň plyne, že všeobecná láska k bližnímu
je neuskutečnitelnou utopií, neboť plíseň sobectví je kdykoli připravena rozložit srdce každého
harmonického celku.“
Determinismus, a tím i jistá omluva pro jednání nemorální, vyplývá i z faktu, že
dílem evoluce je vše, co existuje. Vše tedy muselo být v určité době nějak výhodné, ať už se
jedná o pozitivní nebo negativní emoce, myšlení, užívání nástrojů nebo vytváření společnosti
a jejích institucí. Smutnou skutečností zůstává, že k lidství patří také schopnost záměrně týrat,
ubližovat a zabíjet. Evoluční teorie tuto známou realitu doplňuje vysvětlením, na jakém
principu i nevědomě odlišujeme to, co je morálně správné. Ať tomu prý dáváme jakékoli
vysvětlení, ve skutečnosti se označení „dobré“ (ve smyslu eticky správné) vyvinulo pro
jednání, které podporuje společenství. To je také důvod, proč se mohla vyvinout vzájemná
podpora a nadřazování prospěchu celku nad vlastním, jak bylo řečeno výše.
Ovšem mohli bychom při představě, že naše jednání není vedeno důvody, ale
nevědomými geny, které sledují své „zájmy“, ještě mluvit o moralitě? Je lidské individuum
zodpovědné nebo se může vymlouvat na působení svých genů?39
Mnoho z mylného dojmu, který evoluční teorie vyvolala, bylo způsobeno iluzí, že
vysvětlením, jak moralita vznikla, vyslovujeme již o této oblasti vše. Byť nejde o všemi
zastávaný postoj, i zde již začínají vědci připouštět, že evoluční etiku a sociobiologii zajímají
odlišné věci než etiku. Pro etiku jsou stále důležité úmysly a způsob, jak dojít k tomu,
abychom dosáhli lidské areté. Stejné jednání může být vykonáno ze zcela rozdílných úmyslů
nebo bez přítomnosti úmyslu. Sociobiologie si všímá následků jednání a pro evoluční etiku je
důležitý způsob, jak se věci mohly vyvinout. (Waal 1996, s. 23)
Waal upozorňuje, že zmatek a nedorozumění vyplývá i ze zaměňování příčin, které
posilují vznik a výskyt jevu, a příčin, které mohou fungovat v mysli lidí, případně zvířat.40
Tato záměna posiluje předpoklad, že všechno lidské jednání je sobecké. Tvrdit, že Matka
37

Jde o většinový pohled, ne však nutně jediný možný. J. Prinz se domnívá, že naše city nevyvíjejí až v průběhu
života stejně jako morálka. Není tudíž dědičná. (uvádí Rončáková, M.: Medzi rozumom a citom)
38
De Waal jinak patří k autorům, kteří neváhají zápasit jak s omezenými výklady evoluční teorie, tak s nařčením
z antropomorfismu a odmítáním vůbec možnosti pochopit zvířata jako cítící a dokonce soucitné bytosti. V tomto
citátu se ale projevuje značné omezení dané zřejmě předpokladem, že naše biologická danost je mnohem méně
pružná a mnohem blíže primátům, než si myslíme.
39
Pokud bychom chtěli odpovědnost svalovat na svoje geny, pak by se, jak trefně píše J. Sokol, „ z Dawkinsova
vyprávění stala docela obyčejná a pro každou společnost nebezpečná ideologie „vědeckého“ sobectví na druhou,
navíc ještě prolhaného.“ (Dawkinsův gen a sobectví)
40
V biologickém pojmosloví to jsou proximátní a ultimátní příčiny a de Waal svědčí, že etologové mezi nimi
přísně rozlišují.
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Tereza je stejně sobecká jako ten, kdo je ochoten pomoci jen členům své rodiny, znamená
předpokládat, že na našich vědomých motivech nezáleží. A rovněž, že sociální aktéři nejsou
schopni vidět příčiny. Jimi uváděné důvody jsou pouze racionalizací. „Jistota, kterou chovají
pozorované subjekty, je založena na iluzorních příčinách41 a přitom současně badatel je
schopen určit jejich pravé příčiny, neb on vládne silami mystického původu.“42 (Boudon,
2011, s. 211). Jestli taková schopnost, touha, cit vznikla v evoluci skrze mechanismus
odměny, je jiná záležitost.
K nedorozumění přispívají i přírodovědné pořady v médiích. Jeden z nich (Temná
duše šimpanzů) např. ukazuje agresivní až brutální chování šimpanzů, u nichž se změnily
původní podmínky života. Dokument dává do paralely šimpanzí útoky, příležitostnou kořist a
válečné výpravy s chováním lidským jako brutalita k zajatcům, zabíjení nevinných, potěšení
ze strachu ohrožených. Není nám jasné, nakolik tato paralela může přispět k vyřešení lidských
problémů, zato se nám zdá jasná nebezpečnost vytvářené paralely k omlouvání hrůzných činů
jako přirozených. Jakoby biologie mohla určit, co je přirozené, tudíž normální a správné.
Přiznání, že lidská moralita je jen částečně proměnlivá, že biologové ve svých
diskusích zapomínali na prvek učení a na obrovskou variabilitu lidské mravnosti, ale zase
vytváří jednostranný důraz na socializaci a kulturní vlivy.43 De Waal např. hovoří o „morální
kapacitě“ a domnívá se, že si příslušnou morální soustavu vtiskujeme velmi složitým
procesem (Waal 1996, s. 42). Vědec jiného oboru - sociolog Raymond Boudon však proti
tomu vznáší zásadní námitku: Pokud by principy, které lidé akceptují, byly výsledky
socializace, nedalo by se vysvětlit, proč jsou v jedné situaci přijímány a v jiné nikoli. Je prý
vyloučen i decisionistický výklad, protože principy jsou přijímány podle toho, jakého se jim
dostane podnětu. Toto tvrzení dokládá rovněž výzkumy. V pokusech byl zjišťován pocit
oprávněnosti nebo neoprávněnosti, který vyvolala popsaná příjmová distribuce. Zjistilo se, že
respondenti odpovídají téměř jednomyslně, avšak rozdílně z hlediska principů podle toho, jak
je příjmová nerovnost vyložena. Pokud je vyložena jako funkční, respondenti ji akceptují.
(Boudon, 2011, s. 66-7)
Boudonovým záměrem je vyvrátit předpoklad, ke kterému i zde klademe otázky, že
rozumové důvody jsou nepodstatné. Domnívá se, že rozdílné odpovědi jsou dány právě
rozdílnými – rozumnými důvody. A že hodnoty (i morální), na základě kterých činíme volby,
nejsou jen emocionálně založené tendence, jak si relativisticky orientovaná inteligence zvykla
věřit, ale jsou především racionálně ospravedlnitelné. Boudon cituje výsledky výzkumů, v
nichž se ukázalo, že soucit a účast nejsou pouze emocionální reakce, ale i ony se opírají o
důvody: pociťujeme méně soucitu k tomu, o němž víme, že je sám příčinou svého utrpení
(Boudon, 2011, s. 164).
Boudon nám poskytuje i další argument. Evoluční etika zahrnuje předpoklad, že
označení správné a špatné vzniklo podle toho, co ze společnosti činí lepší prostředí k životu
nebo naopak (Waal 1996, s. 252). Boudon, byť se záměrem vyvrátit relativismus, si vypůjčuje
Mandevillův příklad krádeže. Ukazuje se totiž, že pouze z konsekvencionalistického hlediska
není krádež špatná, dokonce má pro společnost některé pozitivní efekty. Musíme nalézt
nekonsekvencionalistické hodnotové argumenty, proč je špatná. (Boudon, 2011, s. 92-3)
Optimismus vychovatele
Obraz člověka, jak se vynořuje z vědeckých teorií a diskusí, nevyznívá na první pohled
optimisticky, alespoň pro vychovatele. Budiž nám útěchou, že ani ve vědeckém světě
41

Slova zvýrazněna autorem, v českém vydání kurzívou.
Aby nedošlo ke zkreslení: autor toto přesvědčení nezastává, ale ironizuje.
43
De Waal se k tématu vyjadřuje takto: „Možná se nerodíme s žádnými určitými normami, ale s učebním
rozvrhem předepisujícím, které informace máme vstřebávat a jak si je máme uspořádat. To nám umožňuje
rozpoznat mravní tkanivo naší společnosti, porozumět mu a přijmout ho za své.“ (1996, s. 48)
42
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nevládne shoda. A snad není jen mylným dojmem, že i přes vládnoucí (v úvodu zmíněné)
paradigma se začínají prosazovat odlišné názory. Buď jsme dosud nechtěli vidět, že lidé jsou
altruističtí, nebo jsme nechtěli uznat, že bychom něco podobného mohli najít i u zvířat. C. D.
Batson píše už v roce 1990 o obratu. „Po mnoho let psychologie, včetně sociální psychologie,
předpokládala, že jsme sociální egoisté, kteří pečují výhradně o sebe.“ Taktikou postoje
k tématu bylo diskrétní mlčení. Téma se stalo tabu, stejně jako ve viktoriánské době sex. Dnes
výzkumy podporují velmi odlišný pohled: „nejen že pečujeme, ale také že ve chvíli, kdy
empaticky cítíme s druhými v nouzi, jsme schopni pečovat o ně kvůli nim samým, nejen kvůli
sobě.“ (Batson, 1991, s. 336).
Stejná historie se týká i výzkumu a výkladu chování zvířat. Zatímco dříve byly
užívány pojmy, které ze zvířat dělaly stroje na rozmnožení genů, dnes etologové přiznávají
zvířatům schopnost sociálního cítění i jednání. Původně převažující deterministické impulsy
rovněž ustupují do pozadí. Ani etologové, ani zastánci evoluční teorie netvrdí, že by naše
nebo zvířecí jednání bylo řízeno geny zcela, byť připouští genetické ovlivnění morality
přinejmenším částečně. Ale nakolik je empatie vyjádřena, závisí prý na mnoha dalších
faktorech: raný vývoj, vliv rodičů, sociální a environmentální kontext, zkušenost atd. Biologie
tedy nemůže mít poslední slovo u všeho, co se týká morality. Navzdory tomu, že vlivný
sociobiolog Wilson pléduje za předání řešení etických otázek do rukou biologie44, nelze s ním
souhlasit a můžeme považovat za pozitivní skutečnost, že nesouhlas vyslovují i vědci a
zastánci evoluční teorie. Becoff a Pierce otevřeně vystupují i proti nebezpečnému
redukcionismu: chápání morality jako pouhý produkt genů a ospravedlňování např. agrese
jako přirozeného nutkání nevyplývá z vědecké evidence. (Bekoff, Pierce, 2009, s. 22)
Významní protagonisté morální psychologie Haidt s Greenem (2002) sice dále
zdůrazňují, že morální souzení je více záležitostí emocí, zároveň však přiznávají, že
významnou roli může hrát i rozumové zvažování. Z nových výzkumů vyvozují, že některé
emoce jako soucit, vina a hněv jsou významnější pro náš morální život než ostatní, ale
všechny emoce mohou za určitých okolností přispět k morálnímu souzení. Co se prý zdá
jasné, je, že mnoho relevantních detailů jasných není, a že prozatím víme alespoň to, že
neexistuje specifická část mozku určená jen pro morálku.
A snad nejdůležitější zjištění přináší i výsledky bádání v neurobiologii. Damasio
dochází k závěru, že jsme schopni uvědomit si emocionální reakci a spolu s ní i myšlenky,
které ji doprovázejí. Proto uvědomované „pocity otevírají bránu pro jistý stupeň volní
kontroly automatizovaných emocí.“ (Damasio, 2004, s. 98) Mezi příčinu emoce a emoční
odpověď vložíme ne-automatický vyhodnocovací krok, a tak dokážeme svoji emoční
odpověď modulovat. (Damasio, 2004, s. 68) Pro příklady nemusíme chodit daleko. Stačí si
uvědomit rozdíl účinku strachu, který nekontrolujeme, a strachu, u něhož si stihneme
uvědomit, že jeho příčina je malicherná, či že obávané vlastně není příčinou našeho strachu.
Ostatně to je i příklad Spinozův, jehož si Damasio velmi váží.
Diskuse ve vědeckém světě nakonec nechávají prostor pro určitou možnost ovlivnění
směrem k dobru a to ze dvou důvodů. Emocionální reakce jsou sice vrozené, jejich
nasměrování ale pravděpodobně významně ovlivňuje výchova a zkušenost v raném věku. Že
je třeba vychovávat k tomu, z čeho se radovat a co si ošklivit, věděl už Aristotelés i
Shaftesbury. Aristotelés měl za vrozenou pouze jistou vlohu, z níž vyrůstá mravní ctnost. (EN
1103a25). Domníval se rovněž, že skutečná ctnost je odměněna štěstím. Ne každý pocit je ale
kompetentním ukazatelem toho, co je správné. I city lze výchovou směřovat, naše radost nebo
44

„A nad to vše etickou filosofii nelze ponechat pouze v rukou abstraktně moudrých, když už pro nic jiného, tak
pro naše dobro. Ačkoliv se lidský pokrok dá uskutečnit intuicí a silou vůle, jenom těžce nabyté empirické
vědomosti o naší biologické povaze nám dovolí učinit optimální volbu mezi konkurujícími si kritérii pokroku.“
(Wilson, 1993, s. 17). „V tomto procesu vznikne určitá forma biologie etiky, která umožní výběr takového
kodexu morálních hodnot, který bude trvalejší a jemuž budeme důkladněji rozumět.“ (Wilson, 1993, s. 187).
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smutek se může k věcem vztahovat správně nebo špatně. To, jaký člověk bude, pak záleží na
tom, jak dovede užívat naše základní ukazatele – rozkoš a bolest.45
A omluva skutků naší genetickou výbavou nebo snahou genů uchovat sebe sama?
Odpovědnost za činy, pro něž jsme se rozhodli sami, nemůžeme svádět na vnější podněty,
které v nás vyvolaly jistý typ emocionální odpovědi nebo pudové reakce.46 Vyjádřeno slovy
neurobiologie: „… ze stejných důvodů neznamená vysvětlení biologických mechanismů, které
jsou podkladem etického chování, že jsou tyto mechanismy nebo poruchy jejich funkce zcela
jistou příčinou nějakého druhu chování. Mohou být určující, nikoli však nutně určující.“
(Damasio, 2004, s. 190)
A i kdyby naše emocionální reakce na některé objekty byly natolik silné, že bychom
je neuměli utlumit, můžeme kontrolovat svoje interakce s nimi. Rozhodovat, co budeme číst,
s kým se budeme stýkat. „V důsledku toho jsme schopni tyranizující automatismus a
nevědomé emoční soustrojí překročit.“ (Damasio, 2004, s. 65)
Role filosofie?
Přesvědčení, která vznikla z vědy a zakotvila hluboko v lidském povědomí, mívají tuhý
kořínek, byť by se časem ukázala jako pochybná. Tak již sto let ukazuje fyzika nové
paradigma, kterému se i sami vědci brání. A samotné vědecké diskuse jsou méně racionální a
vědci méně nestranní, než bychom předpokládali. Filosofovi nezbývá, než se obrnit a trpělivě
upozorňovat na známé, avšak stále přehlížené skutečnosti:
•
že svět vidíme skrze paradigma, které je ale v mnohém pokřivené,
zejména mýtem o objektivitě a nestrannosti vědců, nebo přesvědčením, že pravda je
jen to, co bylo prokázáno ve vědě.
•
že redukcionismus nikdy nemůže obsáhnout celou skutečnost a je
svůdným nebezpečím jednoduchosti
•
že pravdivost náhledu na svět lze také posuzovat podle výsledků, které
přináší, jak podporuje život (Skolimowski 1981).
Poznání, že je velká část našeho morálního jednání vedena intuitivně, znásobuje
hodnotu vědomého vedení života a směřování k dobru. Co dělá naše jednání dobrým, je právě
tento vědomý záměr, i kdyby proti němu působily nevědomé síly, a i kdyby se nám náš záměr
nedařilo zcela uskutečnit. To je však spíše otázka motivace, než jen výcviku k určitým
pravidlům jednání.
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Dobro(ta) a(lebo) ľudskosť človeka?
Peter Krchnák
Abstrakt. Príspevok je zameraný na dobro(tu) a ľudskosť ako charakteristické črty človeka
ako jednotlivca a druhu a ich jednotu v rozdielnosti s akcentom na problémy ich utvárania
v rámci medziľudskej a medzidruhovej komunikácie.
Zem nepotrebuje nové kontinenty, ale nových ľudí.
Jules Verne
Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáci,
naučili sme sa potápať ako ryby.
Zostáva nám len jediné :
naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.
George Bernard Shaw
Človek nie je dobrý. Keby takým bol, nebolo by treba morálky, nebolo by treba ani etickej
výchovy a dobro by nebolo problémom. Nebolo by treba ani takých sympózií, ako je toto
naše. Ale zlo/zloba prítomná všade vo svetea v nás, ľuďoch (v intenciách príslovečného
Hviezdoslavovho „zloba dvere nájde všade“) robí z dobra a etickej výchovy akútne aktuálny
problém, vyžadujúci si našu permanentnú pozornosť a neodkladné riešenia. Aj preto treba
oceniť zorganizovanie tohto sympózia a poďakovať sa organizátorom za možnosť mať na
ňom účasť.
Morálna kríza, resp. kríza našej morálky nás núti zamýšľať sa nad sebou a hľadať
cesty a spôsoby svojho polepšenia(sa). Noví ľudia, ktorých Zem naozaj potrebuje, musia byť
lepší. Ale nielen to. To by v súčasnej situácii nestačilo. Tá nás, totiž, skrze ekologickú krízu,
usvedčuje nie(len) z absencie dobra, nie je to primárne naša morálna kríza, aj keď je to kríza
nás, či v nás, ale aj z absencie ľudskosti, lebo je to kríza práve a najmä našej ľudskosti. Potom
noví ľudia, ktorých potrebuje Zem, by mali byť ľudskejší, mali by sa naučiť žiť na Zemi ako
ľudia či ľudsky. Mali by sme sa teda nielen polepšovať, ale aj – a najmä i predovšetkým –
poľudšťovať, stávať sa ľudskými či ľudskejšími ľuďmi.
Tak potom prečo neproblematizujeme ľudskosť človeka, ale jeho dobro ? To je otázka,
s ktorou by som sa chcel „potýkať, ako starý Bodrík s vlkom“. Otázkou ľudskosti sa
nezvykneme zaoberať preto, že ľudskosť chápeme ako niečo od človeka a jeho existencie
neoddeliteľné a im vlastné a pre ne charakteristické (vravievame, že nič ľudské nám nie je
cudzie a pritom myslíme, že ľudské je všetko to, čo človek robí alebo čo ho robí človekom, že
patrí k jeho existencii, ako, napr. drevenosť k drevu, že je jediným, výlučným spôsobom jeho
existencie), a tiež preto, že – povediac heideggerovsky – došlo k „zabudnutosti“ na ľudskosť.
Ak Heidegger v súvislosti so „zabudnutím na bytie“ hovorí, že „metafyzika ...míní jsoucno
v celku, a mluví o bytí. Říká bytí, a míní jsoucí jako jsoucí“ (Heidegger, 1993, 15), tak
analogicky, v súvislosti so „zabudnutosťou na ľudskosť“ môžeme povedať, že etika mieni
dobro(tu) keď hovorí o ľudskosti. Humánnosť za zvyčajne chápe ako ľudskosť v podobe
ľudomilnosti či dobroty len voči ľuďom. Napríklad, humanitná/humanitárna pomoc
postihnutým nejakou katastrofou.
Pritom k „zabudnutosti“ na niečo/niekoho zvyčajne dochádza vtedy, keď máme za to
niečo/niekoho náhradu. Ako bytie nahradilo súcno ako súcno, tak ľudskosť zase dobro(ta).
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Emancipovať sa, prebudiť sa či precitnúť zo „zabudnutosti“ možno zrejme až
v situácii, ktorá nám pripomenie to, čo je v „zabudnutosti“. V našom prípade je to ľudskosť.
Ak dáme za pravdu Anaxagorovi, že „vnímanie sa deje na základe odlišnosti, lebo rovnaké
nepôsobí na rovnaké“ (Hrušovský, 1970, 160), potom spoznávame ľudskosť skrze našu
neľudskosť. O neľudskosti, resp. neľudskej existencii človeka, o neľudskom zaobchádzaní sa
zvykne často, a žiaľ, nielen hovoriť. Čo sa tým ale mieni ? Kto a s kým môže, napr. neľudsky
zaobchádzať ? Subjektom takéhoto zaobchádzania zrejme môže byť iba človek, ktorého ale
chápeme vždy ako ľudskú bytosť. Potom, zdanlivo paradoxne, sa žiada povedať, že len
človek ako ľudská bytosť môže neľudsky s niekým/niečím zaobchádzať. Analógia s dobrom
a zlom tu asi neplatí. Veď ak je niekto dobrý, ak je dobro(ta) jeho prirodzenosťou či
podstatným určením, potom nemôže konať zlo, resp. zle s niekým/niečím zaobchádzať.
V neľudskom zaobchádzaní treba akcentovať (ako možné kritérium určenia
neľudskosti/neľudského) popri jeho subjekte i objekt takéhoto zaobchádzania a pritom ho
neredukovať len na ľudí. Neľudsky zaobchádzať možno – a predovšetkým, ba i výlučne – len
s inými nie-ľudskými bytosťami a svetom nášho života vôbec. Lebo len vtedy sa
prezentujeme mimo náš druh či rod, len vtedy sme buď ľudskí alebo neľudskí ľudia. Pričom
za základné kritérium ľudskosti/neľudskosti, ľudského/neľudského možno pokladať
úctu/neúctu a predovšetkým k životu vôbec a jeho zachovávaniu. V úcte k životu sa snúbi
ľudskosť človeka s jeho dobrotou. Nenapodobiteľne to vyjadril Albert Schweitzer, že „Dobré
je :život zachovávať a životu napomáhať. Zlé je život hatiť a ničiť. Mravní sme, ak sa
dokážeme zbaviť posadnutosti svojím, odložiť cudzotu voči iným a všetko, čo iní prežívajú
okolo nás, spoluprežiť, spolupretrpieť. Takto nájdeme svoju vlastnú, nestratiteľnú, stále sa
rozvíjajúcu a orientujúcu mravnosť; až vtedy sa stávame skutočnými ľuďmi“ (Schweitzer,
1993, 569).
Vo vnútri druhu zaobchádzame skôr dobre alebo zle s tým, že naša dobrota voči iným
ľuďom sa určuje úctou, láskou, súcitom, starostlivosťou, milosrdenstvom, pomocou,
priateľstvom, ochranou atď. Zlé zaobchádzanie (zlobu) zase možno určiť neúctou,
bezohľadnosťou, bezcitnosťou, nenávisťou, ľahostajnosťou, nepriateľstvom, agresivitou atď.
Potom dobro(ta) či zlo(ba) je určením človeka ako jednotlivca v jeho vzťahoch k iným
ľuďom a ľudskosť/neľudskosť je určením človeka ako druhu vo vzťahu k iným druhom
a prírode/svetu vcelku. Mohli by sme povedať, že ľudskosť je dobro(ta) človeka ako druhu
(podobne aj neľudskosť) voči iným druhom a prírode vôbec a že dobro(ta) je ľudskosťou
človeka ako jednotlivca (podobne aj zlo(ba)) voči iným ľuďom. Dobrý človek je schopný,
dokáže ľudsky zaobchádzať s inými živými bytosťami a prírodou (zlý človek zase neľudsky)
a ľudský človek zase nemôže nebyť dobrým voči iným ľuďom. Ľudskosť je predpokladom
dobra a ono zase základom rozvíjania ľudskosti, bez ktorej by nebolo dobra pre budúce
pokolenia ľudí. Preto cesta dobrého človeka k ľudskosti a ľudského človeka k dobrote je tá
istá cesta.
A práve ekologická kríza, ako kríza našej ľudskosti, nás usvedčuje z neľudskosti
a stáva sa tak aj príležitosťou a potrebou našej humanizácie. Neľudskosť nám tak zjavuje
ľudskosť. Táto je síce v jednote s dobro(tou), ale je to jednota v rozdielnosti. Analogicky, ako
je v jednote bytie a súcno. Tak ako súcno vždy bytuje a bytie je zase bytím súcna. Podobne aj
ľudskosť je zároveň dobro(tou) a dobro(ta) ľudskosťou.
A tak, ako je človek „kolektívny singulár“ (latinskí cirkevní Otcovia), ako je zároveň
kolektívny i individuálny, tak je aj, resp. môže byť či stávať sa dobrým a ľudským, rovnako
ako zlým a neľudským. Pritom v prípade ľudskosti i dobra/dobroty zrejme nejde len o stupeň
dokonalosti v tom zmysle, že neľudskosť či zlo(ba) sú len nedostatkom ľudskosti či
dobra/dobroty alebo, že je ľudskosťou či dobro(tou) v malej miere, slabou, málo rozvinutou,
ale s dôrazom na to, že vždy ale ľudskosťou je. Podobne je tomu aj s dobrom a zlom. Ale
môžeme vysvetliť dobro ako slabo či málo rozvinuté zlo a naopak ? Nie je skôr prijateľné, že
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dobro je niečo iné ako zlo, že je jeho opakom a protikladom ? Myslím si, že áno. A rovnako je
to aj s ľudskosťou a neľudskosťou. Neľudskosť je skôr neprítomnosť ľudskosti, ako jej
nedostatok podobne, ako je choroba neprítomnosťou zdravia. Veď, ak človek ochorie, tak
prestane byť zdravým. Keď, napr. ohluchne, tak prestane počuť. Keď oslepne, prestane
vidieť. Keď stratí pamäť, tak ju nemá, nie je prítomná a je takou, na ktorú sa mala pôvodne
vzťahovať, je minulou, a teda „mŕtvou“. Ale čo je neprítomné, to môže prísť či prinavrátiť sa.
Lebo neprítomnosť ešte nevylučuje minulosť (ako predprítomnosť), ani budúcnosť (ako poprítomnosť) Pritom to, čo tu už bolo, sa môže sprítomniť pri-navrátením sa, a to, čo tu ešte
nebolo, zase vznikaním, stávaním sa.
Ale ako sa môžeme poľudšťovať a polepšovať ? Ako a či vôbec sa dá učiť na Zemi
ľudsky žiť? Zrejme to nebude automatický a spontánny proces, ale proces cieľavedomého
výchovného pôsobenia. Ale aká výchova je výchovou k ľudskosti ? Môže sa človek
humanizovať vzdelávaním ? Veď vzdelávanie je nadobúdanie vedomostí, je to „chovanie“
poznatkami s cieľom, aby sme ich mali, aby sme vedeli, boli vediacimi, vedcami ap., zatiaľ čo
humanizácia je proces, v ktorom by sa človek mal stávať ľudskou bytosťou, existujúcou
ľudským spôsobom a nielen vediacou, čo je ľudskosť.
Zatiaľ čo tradičnou podobou výchovy k dobru či dobrote (ako určeniu dobra dobrého
človeka, prejavujúcu sa dobrotivosťou – analogicky ako múdrosť múdrosťou, vznešenosť
vznešenosťou ap.) bola a je etická výchova, tak ľudskosť by mala byť v kompetencii takej
výchovy, ktorá etickú výchovu v sebe zachováva i prekonáva, ale zároveň pozdvihuje
a rozvíja a ktorá má, tak ako výchova etická, svoj prirodzený pôvod i základ v rodičovskej
výchove a výchove k rodičovstvu. Lebo v rámci rodičovskej výchovy, ak sú rodičia
požehnaním pre svoje deti a vzorom toho, čo je pre deti, ako potenciálnych rodičov,
vzhľadom na budúce pokolenia najvzácnejšie, a to rodičovského citu a starostlivosti, sa môžu
vytvárať dobré predpoklady pre špeciálnu výchovu k ľudskosti. A tou je výchova ekologická,
výchova predovšetkým k starostlivosti o prírodu.
Ak budeme schopní poskytovať prírode starostlivosť (v zmysle poskytovania
potrebného) v podobe neničenia, zbytočného nezasahovania, nechania na pokoji, potom a tak
budeme ľudskými k nej a zároveň – a najmä – budeme dobrými rodičmi k našim deťom
i budúcim pokoleniam.
Mali by sme mať pritom na pamäti, že „Skôr, alebo neskôr, si každý z nás bude
musieť sám pred sebou, pred svojím svedomím zodpovedať otázku...čo som práve ja urobil
preto, aby moje deti, vnuci, pravnuci mali vôbec šancu žiť“ (Kučírek, 2008, 91).
Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0432/11 „Je
biocentrizmus humanizmus?“.
Literatúra :
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Starosť o dušu a otázka humanizmu v súčasnej výchove
a vzdelávaní
Andrea Javorská
Abstrakt. Príspevok je zameraný na vymedzenie filozofického pojmu starosti o dušu
v kontexte otázky humanizmu ako mravnej otázky o človeku. Budeme sledovať niektoré
filozofické prístupy v chápaní výchovy ako životného pohybu k zodpovednosti, dospelosti
a dôstojnosti, ako procesu premeny bytia človeka. Otázky humanizmu najmä ako otázku toho,
čo je ľudsky dobré usúvsťažňujeme s analýzou niektorých špecifických fenoménov
globalizovaného sveta a smerovaním výchovy a vzdelávania v 21. storočí.
Úvodné poznámky
Dnes, na začiatku 21. storočia, žijeme v období rozporuplných globalizačných procesov,
civilizačných napätí a stretov kultúr sprevádzaných novou komunikačnou a informačnou
situáciou ale aj životným štýlom stále viac zameraným na spotrebu. Potreby človeka sa
stávajú stále viac závislými na systéme, ktorý nám odporúča čo a koľko máme spotrebovať
zvyčajne úplne zbytočných vecí. Erazim Kohák túto situáciu výstižne vyjadruje slovami, že
človek má dnes nekonečné nároky v konečnom svete. Závislosť sa ukazuje aj na myslení,
ktoré má skôr podobu uniformity jednotlivca, jeho stotožňovania sa so systémom než
autonómneho subjektu. Posilňuje sa sociálna kontrola, pretože konzumné správanie skôr
oslabuje ako podporuje racionálne uvažovanie o vlastnej situácii vo svete.47 Naša epocha je
epochou absolutizácie masového poriadku, techniky a ekonomiky, ktorému sa prispôsobuje
spôsob nášho myslenia a pobytu.
Ak pripustíme, že civilizácia západného sveta vyrástla vo svojej duchovnej tradícii na
pojme rozumnosti, racionality, ktorá je viazaná k schopnosti rozumu usmerňovať svoje
aktuálne konanie predstavou o jeho možných dôsledkoch, musíme tiež pripustiť, že novoveké
hypostazovanie rozumu nebolo primerané, pretože predstava o dôsledkoch a dôsledky samé
nie sú vždy identické. A tak stále častejšie hovoríme o antropologickom zlyhaní modernej
rozumnosti, o jej parciálnosti a komplementárnosti, o potrebe spájať civilizačnú dynamiku
s rastom múdrosti, ktorá prekračuje čistú rozumnosť. Ukazuje sa potreba prehodnotiť
chápanie samých cieľov života, redefinovať predstavy o budúcnosti, a to v rozmeroch, ktoré
dnes ani nepoznáme.
47

V tejto súvislosti môžeme spomenúť Zygmunta Baumanna, ktorý v jednom rozhovore z roku 2010 s názvom
Dnešná atmosféra je pre vystrašenú väčšinu poukazuje na tzv. Hobbesovu otázku: Ako je možné, že ľudské
bytosti, ktoré zo svojej podstaty majú vôľu a predtým ako konajú sa musia sami rozhodovať, a aj tak sa môžu
začať správať prevídateľne, t.j. podľa toho istého vzoru, rutinne? Ako vlastne minimalizovať vplyv náhody
a nevypočítateľnosti v správaní ľudských bytostí, ktoré boli obdarené slobodnou vôľou? Pre modernú dobu je
charakteristické, že inštitúcie a firmy sa pokúsili, a môžeme konštatovať, že veľmi úspešne, hľadať možnosti ako
presvedčiť a usmerniť ľudí tak, aby sa správali istým spôsobom, pričom zároveň mali hľadať nástroje na
ovplyvňovanie tohto správania. Výsledkom je správanie ľudí vopred určeným, pravidelným a monotónnym
spôsobom. Ide de facto o prejav poslušnosti. Kto tu však nesie zodpovednosť. Táto sa akoby preniesla
z riadiacich pracovníkov na jednotlivcov – zodpovednosť za následky riadených aktivít na tých, ktorí ich
vykonávajú. Baumann túto myšlienku ešte radikalizuje, keď modernú organizáciu pracovného procesu spája
s potencialitou holokaustu. V špecializovanom pracovnom procese modernej doby sa zodpovednosť jednotlivého
pracovníka redukuje na dodržanie technológie a maximálnej efektívnosti vyčleneného úseku činnosti. (Baumann,
2002) Baumann podobne ako Latour a Liessmann hovorí o inštrumentálnej racionalite, ktorá prevládla v
súčasnom svete, v ktorom je hlavným ukazovateľom kalkulácia, efektívnosť, pričom však máme len malé
možnosti kontrolovať aplikáciu tejto racionality a málo dôvodov spoliehať sa na civilizované záruky proti
neľudskosti.
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Otázka súčasnej situácie človeka je otázkou nielen vypovedajúcou o aktuálnych
problémoch doby, ale otázkou porozumenia vlastnej existencie, smerovania konania, spôsobu
myslenia, ako aj otvárania možných vlastných šancí do budúcnosti. Problémy našej západnej
civilizácie majú svoje korene v spôsobe jej myslenia a vzťahu k svetu. Narastá potreba
hľadania nového spôsobu myslenia, prostredníctvom ktorého by človek mohol získať
adekvátny, slobodný vzťah k technickému veku. Západná civilizácia technologického veku si
uvedomuje svoje negatívne smerovanie, – narastajúce globálne problémy v životnom
prostredí ľudí a živých organizmov, v ktorom sa prehlbujú sociálne rozpory, narastá chudoba,
a rozširuje sa genetická manipulácia so živými organizmami a pod. – ale pozná tiež
mechanizmy ako tempo tohto smerovania zmierniť? Už v 20. storočí sa ukazovala
nevyhnutnou zmena myslenia človeka, viacerí filozofi, sociológovia, psychológovia (Husserl,
Jaspers, Heidegger, Patočka, Arendtová, Baumann, Bělohradský, Aron, Kohák) poukazovali
na naliehavú potrebu hľadania nového zodpovedného vzťahu k človeku a svetu. Toto úsilie by
sa podľa nich mohlo vyznačovať novým netechnickým porozumením miesta človeka
v prírode, v hľadaní spôsobu myslenia a vnímania sveta, ktoré je založené na étose
zodpovednosti a úcty k životu.
Akú úlohu má výchova v dnešnom svete planetárnej techniky, v globalizovanom svete?
Dôležitosť zamyslenia sa nad problémom fenoménu výchovy v dnešnej krízovej situácii, na
začiatku nového tisícročia nie je náhodná. Je naliehavou úlohou nielen pre pedagógov, ale aj
výzvou pre každého jednotlivého človeka. Ak pripustíme, že náš hodnotový systém je
v úpadku a našej civilizácii hrozí zánik, potom môžeme buď v pohodlnosti nášho
hedonisticko - konzumného života očakávať koniec, alebo sa pokúsiť nájsť nové hodnotové,
osobné vzťahy založené na zodpovednosti a úcte nielen k druhému človeku ale životu vôbec.
V súčasnom personalizme je známa skutočnosť, že každý vzťah je osobný vtedy, ak má svoj
pôvod v slobodnom, zodpovednom rozhodnutí. Človek robí síce svoje rozhodnutia slobodne,
ale nie svojvoľne. Vzniká tak otázka – akým spôsobom, na akých filozofických a mravných
základoch založiť výchovu a vzdelávanie? Inštitucionálna výchova si začína uvedomovať
svoju jednostrannú orientáciu na osvojenie si, čo najväčšieho množstva poznatkov, kde sa
vytráca priestor pre využitie vedomostí pre porozumenie sebe, svetu, zmyslu ľudského
poznania, života a bytia. Pre J. A. Komenského didaktika predstavovala umenie vyučovať: „...
je to všeobecné umenie, ako učiť všetkých všetkému. A to učiť spoľahlivo, aby musel nastať
výsledok. A učiť ľahko, aby to neobťažovalo alebo neznechucovalo ani učiteľov, ani žiakov,
ale skôr, aby to bolo obom príjemné. A učiť dôkladne a nie povrchne a len naoko, ale
privádzaním k pravému vzdelaniu, dobrým mravom a úprimnej zbožnosti...“ (Komenský,
1991, 26) Môžeme povedať, že dnes sa prevažne uskutočňuje taký typ výchovy, ktorý často
s umením tak, ako o nej uvažoval Komenský nemá nič spoločné.
Ak si uvedomíme, že dnešná doba potrebuje dialóg, ktorý nie je založený na predmetných
vzťahoch, ale na vzťahoch osobných, a že práve výchova, ktorá prebieha od narodenia
človeka po celý jeho život v inštitúciách, vo voľnom čase, v rodine, v manželstve, v práci
a pod., je procesom kultivovania ducha v osobných vzťahoch vytvárajúcich sa po celý život,
tak potom môžeme zahrnúť do výchovy jej skutočný rozmer a zmysel, ktorý sa týka celého
sveta. Týmto zmyslom bolo v dejinách úsilie priviesť človeka k osobnostnej existencii, ktorá
sa realizuje vo svojom konaní, ktoré je premenlivé, nehotové a práve preto umožňujúce
neustálu kultiváciu ducha, či ľudskosti.
Filozofická otázka výchovy ako starosti o dušu a otázka humanizmu
Filozofická otázka starosti o dušu má svoje korene v antickej filozofii a je usúvsťažňovaná
s otázkou konania človeka, ktoré sa vždy odohráva v súvislosti so svetom. Súvislosť sveta sa
ukazuje ako slobodný priestor nášho konania. Vecou ľudského konania je hľadanie ľudskej
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identity a najmä jej formovanie, pri ktorom najvýznamnejšiu úlohu má výchova.
Prostredníctvom nej sa realizovali a rozvíjali nielen faktické možnosti nedospelého človeka,
ale aj jeho začlenenie a zakotvenie v spoločenstve.
Svet ako hovorí Jan Patočka je podmienkou možnosti skúsenosti slobody, ktorá je
„skúsenosťou o celkovom zmysle“ (Patočka, 1996, 322). Táto skúsenosť formuje, kultivuje
človeka, vytvára celok ľudského života. Život je však podľa Patočku zverený človeku ako
úloha – „starosť o dušu je celoživotná, skúmavá, sebakontrolujúca, sebazjednocujúca,
myšlienkovo-životná prax“. (Patočka, 2002, 87)
Už pre antického človeka sa život stal úlohou a prostriedkom splnenia tejto úlohy bola
výchova. Grécky pojem paideia predstavoval pohyb vo vnútri človeka, obrátenie duše k
pravde. Starosť o dušu vystupovala ako starosť o to, čo udržuje ľudskú bytosť v kontexte
s pravdou súcna. Toto obrátenie predstavuje radikálny obrat porozumenia, ktoré sídli v duši.
Sokratovský model výchovy je založený na zapojení výchovy do „služieb starosti
o dušu“, čiže do autentického rozvoja ľudskej osoby, vychádzajúc z poznania života ako
činnosti, ktorá si vyžaduje neustálu pozornosť a starostlivosť. Výchova takto pomáha
oslobodzovať dušu od pút a konvencií. V tomto kontexte je potrebné spomenúť pojem
dištancie ako schopnosti odstupu, ako „podmienku možnosti rozumenia zmyslu vecí. Veciam
rozumieme vtedy, keď nimi nie sme ovládaní, spútaní, t.j. vtedy keď sme si od nich vytvorili
náležitú dištanciu. Dištancia vlastne umožňuje rozumenie celku, zaručuje potrebnú
nezainteresovanosť. Udržovanie dištancie je pohyb, v ktorom sme stále vystavení
zjavujúcemu sa svetu“. (Javorská, 2012, 405) Jan Patočka v diele Negatívny Platonizmus
a v prednáške Večnosť a dejinnosť sa obracia k Sokratovi, ktorý bol takejto dištancie schopný.
Sokrates bol filozof, ktorý sa oslobodil od pút konvencií, myslel bez opory a zo svojej
slobody. Jeho dialóg, otázky či neustále pýtanie sa nemá zmysel v odpovedi, ale vo vedomí
nemožnosti konečnej pozitívnej tézy. Takto si človek postupne vytvára dištanciu od danosti
ako odstup od všetkého čo je. Práve tento odstup od celku sveta zakladá podľa Patočku jeden
zo základných rozporov človeka, a to rozpor medzi vzťahom k celku na jednej strane
a nemožnosťou vyjadriť tento vzťah vo forme bežného konečného vedenia. Sokrates metódou
dialógu ukazuje, že nič neplatí absolútne a že subjekt existuje v permanentnej starosti
a otvorenosti. (Javorská, 2012, 405) Patočka sa snaží ukázať, že konštitutívne prvky
Sokratovho prístupu, a síce vzťah k celku, negatívne vedenie o transcendencii a s tým
súvisiaca sloboda, sú človeku bytostne vlastné „Sokrates teda objavil človeka ako bytosť od
všetkého ostatného najodlišnejšiu – ľudskú bytosť ako pôvodne nehotovú, ale danú do ruky
sebe samej.“ (Patočka, 1996, 143)
Sokrates tiež kladie dôraz na vnútornú slobodu rozhodovania. Správne rozhodnutia sa
rodia v duši, a keďže majú status vedenia, sú neotrasiteľné. Inými slovami, skutočné duševné
rozhodnutia nepritakávajú vonkajším vplyvom (tlaku konvenčných pravidiel, zákonov
a očakávaní), ale vlastnej rozumnosti, ktorá jediná dokáže zvážiť všetky okolnosti. Sokrates
kladie dôraz na etické poznanie, ktoré núti človeka neustále sa o seba starať. Táto starosť však
môže mať viacero podôb. Starostlivosť zameraná na vlastný život vychádzajúca z potreby
sebapoznania, poznania vlastných možností, schopností je podmienkou možnosti starosti
o veci verejné, o polis. Lebo len ten, kto pozná sám seba, vie, čo je pre neho prospešné,
a rozozná, čo môže, a čo nie. Robí iba to, čomu rozumie, a vyhýba sa veciam, ktorým
nerozumie, takže sa vyhýba chybám a vedie sa mu dobre. Naopak do nešťastia upadajú ľudia,
ktorí nepoznajú svoje schopnosti, nevedia, čo potrebujú a preto vo všetkom robia chyby.
Sokrates neustálu starosť o seba stotožňuje so starosťou o dušu, pravdu a rozum. Poznanie
seba samého musí vychádzať z uchopenia toho, čo znamená predmet tohto poznania. Podľa
Sokrata človek nie je nič iné ako duša, preto v činnosti, ktorá je starosťou o seba, musí
uprednostňovať duševné dobrá pred telesnými a vonkajšími. Sokrates zároveň podmieňuje
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praktickú starosť o seba odpoveďou na otázku, ktorá má metafyzický charakter: Čo je človek?
Čo vedie k otázke: Akým spôsobom sa môžeme postarať sami o seba?
K odpovediam na tieto otázky Sokrates pristupuje z hľadiska etiky ako praktického
vedenia, ktoré je prítomné v každom jednotlivom vedení do tej miery, do akej súvisí
s vytváraním seba samého. Môžeme povedať, že v porovnaní s moderným chápaním má
sokratovská etika výrazne neteoretický charakter, tzn. že nie je teóriou dobrého života, ani
teóriou morálky. Žiadna etika nás nenaučí, ako máme správne viesť život, pokiaľ sa ja sám
neviem správne rozhodovať. Sebapoznanie teda nie je problém, ktorý si pred seba staviame
ako nejaký predmet skúmania. Vždy ide o spôsob života pre ktorý sa rozhodujeme, preto
sebapoznanie je umením života. Nemôžeme ho oddeliť od toho, ako žijeme, a skúmať ako
niečo, čo je nám vlastné a zároveň cudzie. Starať sa o seba znamená bez prestania vytvárať
svoj život. Avšak život sa musí neustále riadiť rozumovým rozhodovaním.
Vidíme, že grécke poňatie výchovy je mimo rámec inštrumentalizácie výchovy a jej
tzv. technického chápania. Paideia ako starosť o dušu udržuje ľudskú bytosť v kontakte
s pravdou bytia a vedie ho k porozumeniu svojho miesta vo svete. Privádza človeka k tomu,
kým je. R. Palouš v tomto kontexte hovorí, že „Starosť o dušu je základnou formou
výchovnej činnosti, ktorej cieľom je prebudiť dušu človeka, uvoľniť jeho možnosti,
zabezpečiť jeho bytie a priviesť ho k spolupodieľaniu sa na bytí súcna.“ (Palouš, 1992, 61)
Takéto poňatie výchovy ako životného pohybu k zodpovednosti, dospelosti
a dôstojnosti, či ako procesu premeny bytia v dejinách môžeme vidieť u spomínaného
Sokrata, Platóna, ale aj neskôr u Komenského, Masaryka, Patočku, Jaspersa, Finka,
Arendtovej. Títo myslitelia rozvíjali koncept paideia ako humanitas. V grécku bol človek
chápaný ako bytosť nadaná schopnosťou porozumieť poriadku sveta, klásť si otázky pravdy
a podstaty vecí, ktoré sú mu prístupné prostredníctvom duchovného vhľadu. Poznanie
realizované v paideia bolo výkonom, sebakonaním, tak ako na to upozorňuje Patočka, lebo
zaväzuje človeka k premene a k preferencii večných hodnôt pred dočasnými.
Pre týchto mysliteľov výchova nemôže byť redukovaná len na proces dosahovania
dopredu stanoveného cieľa ani nemôže podávať hotové odpovede a návody ako žiť. Výchova
je v týchto konceptoch chápaná ako podstatný životný pohyb človeka v jeho otvorenosti
a nezakotvenosti, ktorý ľudsky nemôže byť niečím vonkajším realizujúcim sa vo
vzdelávacích inštitúciach, organizáciách a zariadeniach, nemôže byť inštruktážou
k používaniu návodov ale výchovou k slobode a zodpovednosti.
„Filozofia ako starosť o dušu je Sokratova odpoveď na Sokratovu otázku. Za touto otázkou
ako jej odôvodnenie je tiež skutočnosť, ktorá ju umožňuje; ale je to skutočnosť našej duše,
ktorá má zo všetkých vecí, ktoré sa vyskytujú, ako jediná tú zvláštnosť, že nielen je, ale sa
tiež musí starať a snažiť o svoje vlastné bytie, o to, aby bola čímsi svojbytným a strateným vo
vonkajšom a nevlastnom. Len tým, že človek sa musí starať o zmysel života, že si ho musí
vypracovať, vymôcť ho na sebe samom, je umožnená sokratovská otázka...toto vedenie
nevedenia; pretože Sokrates nemá žiadne dogmy, ktoré by ľuďom doporučoval, a žiadne
pozitívne morálne náuky, ktoré by predkladal ako životné recepty; jeho úlohou je prebúdzať
ľudí k ich vlastnej bytosti, k vlastnej podstate.“ (Patočka, 2007, 23-24)
Týmto sa rodí skutočný humanizmus ako myšlienkový a reálny proces premeny bytia
a poňatia človeka, ktorý kladie mravnú otázku o človeku ako otázku toho, čo je ľudsky dobré.
Na túto otázku však nehľadá jednoznačnú odpoveď ale ju udržuje v napätí problematickosti,
nehotovosti, či otvorenosti. Tie pohľady, ktoré akcentujú problematickosť súcna, pravdu
nechápu ako niečo absolútne ale ako dejúce sa odkrývanie. „Aj mravné normy chápu ako
premenlivé, v neustálom pohybe a ako tie, ktoré sú závislé od ľudskej existencie ako voľby
možností. Človek nekoná na základe nejakého predpisu, predlohy, ale v premenlivej,
neurčenej situácii. Konanie sa neopiera o nijakú istotu situácie. Premenlivá nejednoznačnosť
situácie núti človeka rozhodovať sa a prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Každá
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hodnota, aj mravná môže mať zmysel a význam len vo vzťahu k situácii, ktorá práve
a jedinečne nastala a musí byť vystavená aktivite vzťahovania: prehodnocovania,
rozhodovania, zodpovednosti. Potom však musí byť sama schopná premeny.“ (Javorská,
2012, 405)
Dnes sme v nebezpečenstve, že budeme o výchove, morálke a humanite len písať a hovoriť
aká by mala byť, pričom nám unikne skutočný rozmer života, ktorým je jeho uskutočňovanie
k ľudskosti. Toto uskutočňovanie v globálnom svete znamená naučiť sa myslieť globálne,
vidieť súvislosti a dopady nášho konania celosvetovo a najmä dejinne.
Fenomény globalizovaného sveta
Pokiaľ uznáme, že výchova a vzdelanie je najmä cestou k porozumeniu, cestou k schopnosti
rozumieť ako hovorí Patočka, súvislostiam v celku sveta, ich prienikom k jednotlivým
súcnam a procesom, s ktorými sa v živote stretávame, potom budeme smerovať vzdelanie
človeka nielen k učeniu sa zručností ako zaobchádzať s hotovými vecami, ktoré majú
inštrumentálny charakter, ale pochopíme dôležitosť prenikania k zrodu vecí, k odhaleniu toho,
čo sa skrýva. Vzdelanie súvisí so schopnosťou porozumenia svojho bytia vo svete. Ukazuje sa
však legitímna otázka, či je dnes vôbec také niečo možné. Viaceré analýzy ukazujú, že dnešná
doba stratila víziu cieľa, zmysluplného projektu, predstavu pokroku a jeho kritérií. Dnes je
ťažké projektovať dobro ako absolútnu hodnotu, keď vieme o pluralite etických paradigiem,
pluralite porozumenia prírode a ľuďom v rámci globálnej spoločnosti, a keď kríza
porozumenia a identity spočíva na nepochopení ľudskej situácie.
Svet, univerzum bol pre grékov celkom. Spájanie sveta a univerza tak, ako to robili
Gréci, znamenalo predpokladať, že nárok na univerzálnosť vzniká na základe dvojitého
pohybu: pohybu rozpínania a čo najúplnejšieho obsiahnutia, ale tiež pohybu návratu k sebe
a ešte viac k tomu (Jedno, Boh, univerzum), čo umožňuje návrat k zdroju mnohosti. Tento
návrat bol vyjadrovaním ľudskej túžby po poriadku, jednote.
Ku komu, k čomu sa obracajú dnešní ľudia, ktorí o sebe vyhlasujú, že sú zanietení za
univerzálnosť, pričom sa usilujú globalizovať všetky formy života, ktoré tvoria reťaz
a osnovu toho, čo stále nazývajú svetom? Od čias renesancie nastalo radikálne rozlíšenie,
oddelenie sveta od univerza, čím sme sa odsúdili na objav dvoch rôznych spôsobov, akými
možno odpovedať na rastúcu uzavretosť jedného a nekonečné rozpínanie druhého. Proces,
ktorý sa dnes nazýva globalizáciou sa v podstate pokúša aplikovať na čoraz uzavretejší
a konečnejší svet neobmedzený spôsob skúmania, vyhradený pre univerzum, pričom
predpokladá, že univerzum sa bude môcť jedného dňa stať svetom. Už tento predpoklad
naznačuje, že takto uplatňovaná globalizácia sa v skutočnosti usiluje vyčerpať svet. Dnes, tak
ako sme spomínali v úvode tohto príspevku, sa stále viac potvrdzuje konečnosť obývaného
sveta a neobývateľná nekonečnosť univerza.
Mnohé súčasné úvahy o kladoch a záporoch globalizácie však nevedú k položeniu
otázky čo je to svet. Takáto reflexia sa teda nedokáže v dostatočnej miere dostať k tým
zdrojom, pomocou ktorých by objasnila, kde sa uskutočňuje prichádzanie človeka k samému
sebe, pričom na túto otázku už neposkytuje odpoveď ani koncept humanizmu ani koncept
kultúry. Je tu teda úplný nesúlad medzi urýchlením pohybu globalizácie, ktorá
postmodernému jedincovi poskytuje také možnosti, s ktorými si často nevie rady,
a neschopnosťou myslenia porozumieť konaniu, ktoré by bolo jeho vlastné. Takéto konanie
by mohlo otvárať nové obzory vzdelávania, kultivácie, či starosti o dušu, ktorá je
predpokladom starosti o veci verejné, spoločné nám všetkým. Zostáva otázkou či
jednostranný charakter vedenia, ktoré sa stalo dominantným v globalizovanom svete, dokáže
vytvoriť rovnováhu s iným, novým vedením o živote. Je to dôležitá úloha, ktorá stojí pred
dnešným ľudstvom, ak chceme mať svet, v ktorom sa dá bývať. Je to tiež úloha, ktorej by už
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nestačilo rozširovať svet do všetkých strán, ale ktorá by chcela rozvinúť spoločný život,
ktorému sa treba učiť v tomto ľudskom svete. Či to dokážeme môže byť úlohou výchovy48,
ktorá človeka neustále musí oslovovať, vyzývať a vychovávať k slobodnému rozhodnutiu,
zodpovednosti a dôstojnosti. Ľudská dôstojnosť už v súčasnosti, ako hovorí Gluchman
nemôže byť chápaná ako: „večná a nemenná konštanta, ktorá platí stále a má rovnakú
hodnotu, bez ohľadu na konanie jednotlivca. Jej hodnota je premenlivá, ale pokiaľ dotyčná
osoba zachováva základné morálne a zákonné práva ostatných osôb, najmä právo na život
nevinného človeka, má takisto nárok na rešpektovanie základnej dôstojnosti voči jeho osobe,
a teda konanie vo vzťahu k nemu v súlade s princípmi humánnosti.“ (Gluchman,1997, 156)
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Takýmto smerom sa napr. uberá nová stratégia globálneho vzdelávania, ktorá implementuje globálnu
perspektívu do všetkých oblastí vyučovacieho procesu a zvyšuje porozumenie o tom, ako globálne záležitosti
ovplyvňujú každodenný život jednotlivcov, komunít a spoločností a ako každý z nás môže a ovplyvňuje
globálnu spoločnosť, v ktorej žijeme.
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Nelámme palicu nad Sokratom
Zuzana Danišková
Anotácia. Módnym a zároveň provokujúcim sofizmom dneška je dotazovanie sa po
zmysluplnosti a efektívnosti „filozofovaniu“ nielen v etickej výchove, ale v škole vôbec. Ak
sa aj „filozofovaniu“ podarí obhájiť svoju relevantnosť v dnešnej „desakralizovanej“ a
komodifikovanej inštitúcii, okamžite čelí otázke, ako to bude robiť a čo bude výsledkom.
Text sa na jednej strane pokúsi legitimizovať nepraktický nárok učiteľa „filozofovať“
v dnešnej škole, pretože ono „mudrovanie“ cibrí všetko to, čo dnešný trh práce vyžaduje:
logiku, komunikačné zručnosti, analytické myslenie. Na druhej strane ukáže, že ono samotné
filozofovanie je najmä výchovným procesom – Sokrates ako ten, ktorý ponúka v dialógu
kľúče od pút jaskynným väzňom, v nich podnecuje práve tú starosť o dušu, ktorá má byť
prvotným cieľom výchovy; nie ovládanie, či ovládnutie loga. Podstata bytia nie je epistéme
ani techné, ale hľadanie a poznanie dobra a zla, cnosti, „orthos logos“, pretože ide o to, aby to
so svetom dobre dopadlo (Komenský). Morálny apel na zodpovednosť človeka je
invariantom, preto hádzať do žita „staré riešenia a postupy“ sa nemusí zdať celkom rozumné.
1 Úvod
V pozvánke k tejto monotematickej konferencii boli formulované dve myšlienky, ktoré sa
nám stali inšpiráciou. Prvou bola provokatívna téza o tom, že v čase zmien staré postupy
nadobúdania morálnych schopností prestávajú byť funkčné a nové akoby sme ešte neobjavili.
Druhou podnetnou myšlienkou bola otázka o zmysle a mieste „filozofovania“ v etickej
výchove. V tomto príspevku sa však pokúsime obhájiť tvrdenie, že staré postupy zdedené po
Sokratovi, či Aristotelovi, môžu byť relevantné aj pre dnešné etické poznávanie. Tejto
obhajobe však bude predchádzať poukázanie na to, že „filozofovanie“ by malo byť stále
relevantnou súčasťou kurikula dnešnej školy, ktorú Keller nálepkuje ako „desakralizovanú“
(2008), a to nielen v rámci etickej výchovy. Dnešná škola je vystavená požiadavkám a tlakom
efektivity a uplatniteľnosti absolventa v duchu „vyviazanej, tvárnej a pružnej pracovnej sily
(Malík, 2007, s. 444.), kde ale trh práce dopytuje podľa nás invariantné zručnosti, len
v inovatívnom slovnom šate.
Ako sme teda naznačili, najskôr sa pokúsime ponúknuť argumenty, ktoré by mohli
presvedčenia reformátorov a politikov naštrbiť, keď ukážeme, že filozofia, resp. humanitné
predmety môžu jedinca vyzbrojiť tými atribúty, po ktorých pragmatické hlasy bažia. Následne
si v druhej časti textu ukážeme, že nadobúdanie morálneho vedomia nemá byť redukované,
resp. očakávané len od vyučovania etickej výchovy49.
2 Legitímny nárok filozofovať
V tejto dobe sú naše uši vystavené pojmu znalostná spoločnosť. Tento pojem sa objavuje na
summite Európskej únie v Lisabone (2000, neskôr Stockholm, 2001), jeho domovom je však
manažment, v ktorom sa od konca sedemdesiatych rokov začína diskutovať o „učiacej sa
organizácii“ (P. Senge) a o pracovníkoch disponujúcich znalosťami - o znalostnom
manažmente. Z manažmentu, resp. znalostného manažmentu tento pojem preniká do širšieho
spoločenského diskurzu, napr. v podobe pojmu znalostná spoločnosť.
49

V texte budeme požívať pojem filozofia aj humanitné predmety, resp. názov textu hovorí o Sokratovi. Tieto
pojmy stotožňujeme, ale smerom, akým sa text uberá sa stávajú zameniteľnými. Sokrata chápeme jednak ako
reprezentanta filozofie - teda je túto zameniteľnosť možné použiť v prvej časti textu; ale aj ako reprezentanta
humanitných predmetov, čo je vyzdvihnuté skôr v druhej časti textu.
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V našej krajine sa po lisabonskom summite definovali strategické dokumenty (napr.
Národný program reforiem Slovenskej republiky pre roky 2006-2008, Národný strategický
referenčný rámec Slovenskej republiky pre roky 2007-2013,...), ktoré začali operovať
s pojmom znalostná ekonomika50. Táto by mala byť založená „na schopnosti občanov
pracovať stále s novými informáciami, vytvárať z nich nové znalosti a tie využívať v praxi“
(Kelemen et al., 2007, s. 207). Pojem znalosť je tu teda kvalitatívne bohatší ako pojem
informácie. Špecificky sa uvažuje o tzv. tacitných znalostiach, ktoré absorbuje aj
„pedagogické súcno“ (Ries, 2012, s. 353).51
Kelemen ilustruje bezcennosť informácie na príklade laika verzus lekára. Ak by mal
laik pomôcť človeku v bezvedomí a má k dispozícii všetky informácie z medicíny vďaka
internetu a databázam, bude mu niečo chýbať na to, aby zachránil život. Rozdiel medzi
lekárom a laikom je znalosť, schopnosť nájsť súvislosti medzi informáciami, disponovať
kontextualizovanými informáciami (2007), mať schopnosť kompozície (Hvorecký, 2011).
Avšak, to, to, čo líši lekára od laika, čo buduje analytické myslenie, či schopnosť vidieť veci
v súvislostiach, schopnosť vysvetliť svoje stanovisko, argumentovať v jeho prospech, posúdiť
a vedieť prijať odlišný názor, vyjasniť si nedorozumenia (Hvorecký, 2011) je klasické
a kvalitné vzdelanie, vědení, Hegelov Bildung („pozdvihnutie sa k univerzálnemu“). Ak
niekoho dráždi odvolanie sa na českého prezidenta V. Klausa (2006), že znalosti boli
využívané po celé stáročia existencie ľudskej spoločnosti, môžeme so štipkou zveličenia
oprieť aj o Egypťana Sinuheta. Ľudia konali vždy na základe znalostí – to je antropologickou
konštantou (Stehr, 2007).
Práve domnienka, že znalosti sú novou premennou spoločnosti, sa aj od školy
požaduje isté prispôsobenie - reforma obsahu vzdelávania čelí tak tlaku „revolúcie relevancie“
(Scruton, 2005), kedy sa zdôrazňuje napr. komunikačná, či finančná gramotnosť, jazyková
zdatnosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, podporovať tvorivosť, inovatívnosť,
rozvíjať logické myslenie či prezentačné zručnosti (Požgay, 2009). Ako sme v úvode
naznačili, „filozofovanie“ (a nielen v etickej výchove) má svoje miesto aj v takejto dobovo
relevantnej škole, pretože študenta vyzbrojuje presne takýmito dnešným praktickým jazykom
formulované ciele. Tie boli totiž súčasťou spoločností aj v minulosti. Keď proponet znalostnej
spoločnosti R. Požgay zmieňuje komunikačnú gramotnosť, či prezentačnú zručnosť, nie je to
nič iné ako klasický Aristoteles. Ten vedel, že presviedčať a získať si publikum môžeme cez
svoju povahu a osobnosť, alebo sa snažíme argumentovať logikou (Aris. Rhet. 1356a.)52.
Nezdá sa nám pod prísnym ekonomickým diktátom dneška neefektívne „desakralizovať“
inštitúciu školy (Keller, Tvrdý, 2008) a potom vynakladať prostriedky na školenia
komunikačných zručností, s ktorých ponukou sa roztrhlo vrece? Predmety ako psychológia
reklamy či výskum komunikácie - formulované ako praktické pre dnešok - nevedia o človeku
a jeho ovplyvniteľnosti viac ako antická príručka rétoriky (Liesmann, 2008). R. Požgay
zmieňuje, že v znalostnej spoločnosti má svoje miesto aj logické myslenie - logika spolu so
spomínanou rétorikou tvoria predsa stredoveké univerzitné trívium. Lenže každé učenie
predpokladá obsah, predmet učenia, čo sa v školiacich agentúrach nepestuje. Je to
Liesmannov pedagogický nihilizmus (2008)?
Ako teda legitimizujeme miesto „filozofie“, resp. humanitných predmetov, ktoré
pôsobia až anachronicky, neužitočne? Filozofia poskytuje možnosť nestranného poznania,
ktoré nesúvisí s praktickým svetom „tam vonku“ - preto sa zdá, že je zbytočná a bezúčelná.
50

Požgay (2009) upozorňuje, že pojem znalostná spoločnosť je jediný správny: nie vedomostná, ani poznatková
(rozdiel medzi informáciou a poznatkom/vedomosťou).
51
Viac o tacitných znalostiach a pedagogike pozri (Švec, 2012).
52
Platónov názor na rétoriku, či už z Gorgiasa alebo Faidrosa teraz opomenieme, aj keď práve jeho kritika by
mala zmysel práve dnes, keď sú cenené najmä okrášlené výroky a výzdoba, ktoré sú zaliečavosťou (Plat. Gorg.
463b) miesto pravdivej, no neelegantnej reči (Plat. Gorg. 504e).
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Ak veda skúma, uvažuje o nejakom probléme, filozofia naň nazerá z hľadiska
najzákladnejších aspektov. Tam, kde je vedec spokojný, pretože objasnil jav, stanovil zákon,
ide filozofia ďalej a pýta sa po účelnosti a zmysle. Je univerzálnou vedou, pretože sa
„neuzatvára do žiadnej oblasti a používa každú dostupnú metódu“ (Bochénski, 2001).
Navyše, ak vyslovíme súd, že „filozofia neexistuje“, alebo „vedou môžeme nazývať iba tú
oblasť, ktorá prináša jasné empirické poznatky“, v ktorom režime vedy sa dajú tieto
normatívne tvrdenia dokázať? Najužitočnejšie odbory (predmety) sú však práve takéto, ktoré
nám ponúkajú cvičenie, gymnastiku mysle (Scruton, 2001). Tieto pojmy nerezonujú textami
zaoberajúcimi sa znalostnou spoločnosťou, ale to neznamená, že nemajú dnes význam.
Teoreticko-abstraktné poznatky budujú schopnosti, ktoré takáto spoločnosť vyžaduje:
bystrosť, schopnosť komunikovať, schopnosť pojmovo chápať rôzne fakty, schopnosť
uvažovať v súvislostiach, porovnávať, abstrahovať, klasifikovať. Počas prvej
Československej republiky bola súčasťou vzdelávania aj starogréčtina a latinčina. Boli to už
vtedy mŕtve jazyky, ale ich znalosť bola znamením vzdelanosti. Totiž, ich ovládanie,
pochopenie ich gramatiky a štruktúry dáva jedincovi schopnosti, ktoré nie sú irelevantné ani
pre znalostnú spoločnosť - núti ho analyticky a štruktúrovane myslieť, či logicky
argumentovať. Znalosti sú „majetkom vzdelaných, premýšľavých a nápaditých ľudí“ [sic!]
(Jirásek, 2008).
Prečo chceli rodičia slávnych matematikov (Mareš, 2008), bratov Jacoba a Johana
Bernoulliových, aby namiesto matematiky študovali synovia najskôr filozofiu a etiku?
Pri Danielovi Bernoullim sa uvádza, že nastúpil na univerzitu ako trinásťročný a absolvoval
obvyklú prípravku: základy filozofie. Otec Blaise Pascala zakázal jedenásťročnému synovi
čítať matematické knihy do pätnástich, aby nebolo zanedbané jeho filozofické a humanitné
vzdelanie. Bernardovi Bolzanovi robilo štúdium filozofie zo začiatku menšie problémy, ale
intuícia mu vravela, že ju bude potrebovať: koniec koncov získal z nej doktorát. Už vtedy
slávny matematik Laplace odhalil matematický talent mladého Cauchyho, ale poučil jeho
otca: „Nedovoľte, aby sa dotkol knihy z vyššej matematiky, pokiaľ nebude mať 17 rokov.
Keď Augustínovi nedáte zodpovedné všeobecné vzdelanie, stane sa veľkým matematikom,
ale nebude schopný napísať svoju vlastnú reč“.
3 Starosť o dušu
Druhou úlohou, ktorú sme sa podujali analyzovať, bola otázka, či iba etická výchova ponúka
priestor, kde môžu byť študenti konfrontovaní s morálnym poznaním. Na základe doterajšieho
skúmania sa domnievame, že humanitné predmety nielenže môžu v klasickom poňatí cibriť
zručnosti toľko žiadané trhom, ale navyše v duchu gréckeho odkazu, zúčastňujú sa aj
odhalenia bytostného poznania človeka, čím umocňujú ciele etickej výchovy. Na základe diel
antických autorov a ich dnešných interpretácií sa pokúsime tento záver preukázať.
V európskej filozofickej tradícii sú prítomné dve interpretácie pojmu filosofia (Palouš,
1991b). V prvej interpretácii prevláda túžba po múdrom – to sofon; a je zdôrazňovaná
predovšetkým Aristotelom. Ten filozofiu kategorizoval ako epistémé tón protón archón kai
aitión theóretiké, teda filozofiu, ktorá chce poznávať, hľadať prvé počiatky, princípy bytia,
príčiny; je to teda teoretická disciplína. V druhej interpretácii je preferovaný pojem filein;
v ktorom sa nezdôrazňuje len bytie, súcno, ale tés psychés epimeleiasthai – starosť o dušu. Na
prvý pohľad by sa mohlo javiť, že v nami nastolenej problematike by nám mohla byť súca iba
sokratovská operacionalizácia pojmu filosofia – starosť o dušu. Ukážeme si však, že tak ako
Sokrates, tak aj Aristoteles, hoci sa so Sokratom/Platónom prie o spôsob nadobúdania areté,
má v etickej dimenzii svoj význam.
Ako základné východisko nám poslúži Paloušove nazeranie na dnešnú dobu (nazýva
ju svetovek) ako na éru výchovy, ktorá prichádza „po ére metafyzickej a ontologickoepistemologickej“ (1991a, s. 5). Palouš pre túto éru revitalituje pojem paidea, ktorý je pre
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antických Grékov priam posvätným pojmom. Je to pojem, ktorý Platón implicitne definuje
v siedmej knihe Ústavy (514a-519d). Pochopenie tohto pojmu dáva možnosť odhaliť
odpoveď, prečo nie je etická výchova jediným predmetom, cez ktoré môže morálne vedomie
podrásť.
Paideia je pre aténske duo nádejou pre nápravu polis (peloponézska vojna a „učitelia
múdrosti“), akou bola pansofia pre Komenského Európu (po 30 ročnej vojne). Latinské
„e- ducatio vo svojej pravej určenosti má vy- vádzať na cestu počínania skutočne ľudského,
totiž konania verného bytostnému určeniu človeka ako rádového účastníka svetového diania,
nie ani Pána, suverénneho bezohľadného koristníka, ale pokorného správcu všetkého toho, čo
mu bolo do starostlivosti zverené“ (1991b, s. 16)53. Ako a prečo sa vy- vádzanie deje?
Sokrates vy- vádza tým, že obracia väzňov k svetlu v jaskynnom dialógu. Spôsob, akým sa to
deje techné maieutiké pripodobuje pôrodníkovi.
Mé babické umění má všechny ostatní znaky jako umění jejich (porodních
pomocnic), liší se však od nich tím, že pomáhá k porodu mužům a ne ženám a
že ošetřuje jejich rodící duše a ne těla. Ale nejdůležitější věc v mém umění je
schopnost vším způsobem zkoušeti, zdali mysl mladého člověka rodí pouhý
přelud a nepravdu či plod zdárný a pravý. Neboť tuto vlastnost mám i já jako
pomocnice k porodu: nejsem schopen roditi moudrost, a co mi už mnozí
vytýkali, že se ostatních dotazuji, ale sám o ničem nic neprojevuji, protože
v sobě nemám nic moudrého, to mi vytýkají po pravdě. Příčina toho je tato:
bůh mě nutí pomáhat k porodu, ale roditi mi zabránil. A tak tedy sám nejsem
moudrý ani se nemohu vykázat nějakým moudrým nálezem, který by byl
plodem mé duše; ale na těch, kteří se se mnou stýkají, je vidět, že někteří jsou
teprve zcela nevědomí, ale postupem styků že všichni, kterým toho bůh
dopřává, dělají podivuhodné pokroky, jak se zdá jim samým i ostatním; a to
je zřejmé, že ode mne se nikdy ničemu nenaučili, nýbrž sami ze sebe nalezli a
zrodili mnoho krásných věcí. (Plat. Theait. 574c- 575a.)
v tejto časti nielenže odpovedá prečo a ako sa to deje, ale naznačuje aj, že toto vy- vádzanie
nie je smerované k vlastníctvu objektívneho poznania pravdy tak ako ho pertraktuje novoveká
veda, ale k tés psychés epimeleisthai. Tu sa človek v procese poznávania oslobodzuje od
vonkajších pút – pýchy, či túžby po moci. Filozofia nie je iba náukou, je predovšetkým
pohybom mysle, keď problematizáciou iniciuje iný ako bežný pohyb myšlienok - má
iniciovať nasmerovanie k dobru, to agathon, k umeniu správne žiť.
Myslím si, že skôr toto; veď už si často počul, že najvyšším poznatkom je idea
dobra, pôsobením ktorej spravodlivé aj ostatné sa stáva užitočným aj osožným.
Aj teraz vieš, že túto mám na mysli a okrem toho, že ju dostatočne nepoznáme.
Hoci ju nepoznáme, predsa vieš, že aj keby sme bez nej ako dobré chápali
všetko ostatné, nemali by sme z toho nijaký úžitok, práva tak, ako nám neosoží
nijaký majetok bez dobra, Alebo si myslíš, že je ziskom mať všetko možné
okrem dobra, a nechápať nič krásne a dobré? (Plat. Resp. 505a)
A je to areté, ktoré zameriava dušu to agathon. Ako areté súvisí s cieľmi etickej výchovy?
Ako cez ideu gréckej paidei vieme umocňovať ciele etickej výchovy? Musíme pochopiť, že
areté nie je redukované len na etický rozmer, ale ten je v ňom zastúpený. Nutným
predpokladom nasmerovania k poznaniu dobra je výrok nachádzajúci sa v každej učebnici
53

Problém spravovania zvereného nachádzame aj u Guardiniho (1992).
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filozofie: „Viem, že nič neviem“. Toto uvedomenie si nevedomosti v sebe nesie chórismos
(dištanciu)54 (Moskalová, 2005), ktorá je v jaskyni prezentovaná schopnosťou vyvliecť si putá
a nahliadnuť veci v pravej podstate, nielen ako sa javia, ako tiene v bežnej skúsenosti, doxa.
Toto poznanie (vnútornej) slobody, ktoré vyžaduje úsilie, v sebe nesie v Patočkovej
interpretácii aj poznanie mravného príkazu, ktorý je vnútorný, nie je opretý o žiadnu
inštanciu, autoritu vonkajšiu, spoločenskú, či náboženskú (tamže). Skúsenosť slobody v nás
prebúdza nutnosť pýtať sa, odrývať, problematizovať, hľadať. Takouto starostlivosťou duša
poznáva, čo je pravda, rozlišuje dobro od zla.
Tento typ poznávania dobra a zla, cnosti, ktoré by malo byť iniciované aj v etickej
výchove (nielen odpovedať na „Ako sa správať na verejnosti?“) nie je možné chápať ako
systematické vzdelávanie. Je to udalosť spojená s pôvodným významom schólé, prázdnotou,
ktorá je možnosťou, príležitosťou pre niečo nevšedného (Palouš, 2008). A práve humanitné
predmety takúto možnosť schólé dnešnej škole ponúkajú. Tá by sa nemala uzatvárať
„pôrodníckemu umeniu filozofie“, aby nevkladala do slepých očí nápodobu zraku a tak
zničila prirodzenú schopnosť vidieť (Kratochvíl, 1995).
Nevkladali by sme do duše vedenie, tak ako by sme vkladali zrak do slepých očí?
(Plat. Resp. 518c).
Okrem toho, ako v nás Sokrates privádzajúci filozofiu na zem (J. Patočka), iniciuje
uvedomenie si vlastnej nevedomosti cez obsah dialógov, je poučiteľným, najmä pre učiteľa,
spôsob vedenia dialógu, podmienky, za akých sa uskutočňuje. Toto môže byť implicitným
návodom k riešeniu situácií, keď má najmä dnes učiteľ pocit neschopnosti zvládnuť dnešných
chovancov. Sokrates sa napr. nesnaží poraziť protivníka, vyhrať, ale spolu s ním nahliadnuť
logos, nie sa ho zmocniť.
„Myslíš, že som zámerne položil otázku takto, aby som ťa v reči preľstil?“ (Plat. Resp.
341a).
Sokrates taktiež nedá dopustiť na záver, ku ktorému by protivník dospel rezignáciou tvrdením
„ak chceš“; „ak sa ti zdá“; pretože chce, aby sa diskutujúci vyjadrovali podľa svojho
naozajstného pohľadu.
„Ak však chceš, nech je teda spravodlivosť vec zbožná a zbožnosť spravodlivá. To
nie! zvolal som. Mne nejde o to skúmať toto „ak však chceš“ alebo „ak sa ti zdá“, ale
chcem skúšať mňa a teba. (Plat. Prot. 331c.)
4 Blaženosť
Ako sme už spomenuli, hoci Aristoteles v metafyzike nasmeroval filozofiu viac k teoretickej
disciplíne, jeho nahliadnutie idey dobra je praktické. Nedeje sa v procese paidea,
nasmerovaním duše k poznaniu dobra, ako stav poznania, ale ako stav človeka, ktorý je
založený na možnosti rozumu, kedy je „mravná rovnováha dosiahnutá výchovou
a pestovaním správnych zvykov aj ľudských dispozícií“ (Horský, 2009). Aristoteles
predpokladá, že existujú dve poňatia dobra: to, čo si človek myslí, že je pre neho dobré
v danom momente; a to, čo je pre neho ako človeka naozaj dobré. Keďže chceme pestovať
areté, musíme voliť to druhé dobro, ale preto, aby sme ho vedeli rozlíšiť potrebujeme úsudok.
Vyžaduje sa o nás schopnosť „usudzovať a konať správnu vec na správnom mieste,
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v správnej chvíli a správnym spôsobom. Tento úsudok neuplatňujeme tým, že rutinne
aplikujeme nejaké pravidlá“ (MacIntyre, 2004, s. 177-178).
Existujú teda udalosti, v ktorých nie je možné aplikovať žiadne pravidlo a vtedy
musíme konať kata ton orthon logon (Arist. Et. Nik. 1138b25.). Toto učebnicovo známe
učenie o strede nás poučuje, že v rôznych situáciách máme hľadať, posudzovať stred - areté
teda funkciou umierenosti fronésis. A táto je rozumovou cnosťou, ktorá sa osvojuje učením,
ale je predpokladom všetkých ostatných cností charakteru. Tieto cnosti charakteru sa však
osvojujú pravidelným návykom. Avšak ako už z povedaného vyplýva, nie je možné oddeliť
„zdatnosti charakteru a zdatnosti rozumu“ (MacIntyre, 2004, s. 183), na rozdiel od Kanta,
podľa ktorého môže byť dobrý človek zároveň hlúpy (nedostatočný znalec) (Kant, 2004).
Tento Aristotelov odkaz je Scrutonom (2005) aplikovaný práve na humanitné
predmety. Tak ako pedagogika operuje s cieľmi kognitívnymi, afektívnymi
a psychomotorickými, tak ich Scruton taxonomizuje pre isté predmety.
Informácie, vedomosti, či fakty nám poskytuje veda; schopnosť či zručnosť
(psychomotorické ciele) je výsledkom technológie; a cnosti môžu byť výsledkom iba
humanitných odborov (predmetov). Etablovali sa pod vplyvom moderny, ešte pred
Comtovými požiadavkami a hlásali „túžbu poznať ľudské srdce v jeho úplnosti, teda
nachádzať cestu od človeka k človeku“ (tamže, s. 160). Poslanie školy nemá byť redukované
na to, že nás vyzbrojí „vedením, že“ ani „vedením, ako“, ale „vedením, čo“. „Vedieť, čo
konať a čo cítiť“ predstavuje praktickú múdrosť, teda správny úsudok - orthos logos- o tom,
akú emóciu je treba v danej chvíli vyjadriť; vycítiť, čo si situácia vyžaduje. Túto úvahu
Scruoton uzatvára myšlienkou, že môžeme vedieť, poznať fakty a aj to, aké prostriedky
použiť, ale význam nám však ostane skrytý, nebudeme poznať cieľ. V tomto zmysle
humanitné predmety vychovávajú morálne.
Príkladom na ilustráciu, ako sa toto morálne vychovávanie môže diať inak ako
situačnými metódami v etickej výchove, je niekoľko. V hudobnej výchove, výtvarnej
výchove, učení sa jazyku, literatúre. Neučia nás postavy J. Austen, či babička B. Němcové
práve „pravému“ poznaniu? Polepšujú dušu, pestujú úctu, používajú neskazený jazyk. Nemá
čo Tatiana povedať dnešným dievčatám? Nerobí z nás Beethoven kultivovanejších ľudí?
Necíti človek stojaci pod Dávidom pokoru? Pri učení sa cudzích jazykov nedochádza len
k naplneniu potreby trhu, ale aj k rozvoju našej osobnosti, ľudského rozmeru, pretože sa
stretávame s „inými“ ľuďmi, s iným svetom, inou kultúrou a vyvoláva to v nás novú/inú
dimenziu ľudstva“ (Smejkalová, 2006).
5 Záver
V texte sme sa pokúsili ukázať, že filozofia a humanitné predmety nám môžu odovzdať niečo,
čo je na jednej strane cenené trhom a na strane druhej nám ponúkajú veľkosť ducha. Tak ako
bolo vysokým matematici odporúčané, aby sa vystavili pôsobeniu filozofie, tak bolo mladému
vysoko nadanému huslistovi Dovidlovi odporúčané, aby okrem cibrenia sa v techné, študoval
kultúrno- historicko- filozofické aspekty hudby a umenia. Ako sa v románe55 dozvedáme, toto
mu pomohlo nielen ľudsky dozrieť, ale aj lepšie hrať na husliach.
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O význame naturalizácie pre formovanie dobra v človeku
Zlata Androvičová
Abstrakt. Článok prezentuje proces naturalizácie ako spôsob humanizácie vzťahov človeka
k prírode, ktorý sa v ekologickej etike (napr. v hlbokej ekológii) považuje za jeden
z prostriedkov prekonania odcudzenia moderného človeka od prírody. Priama skúsenosť
s prírodnými entitami a tvormi je podľa autorky nielen významnou súčasťou formovania
proprírodných postojov, ale súčasne aj spôsob humanizácie človeka v jeho vzťahoch
k ľuďom. Kontakt s prírodným prostredím je taktiež dôležitý faktor psychomotorického
vývoja dieťaťa, preto je naturalizácia aj jeden z predpokladov socializácie. Pre dobro človeka
i pre dobro prírody (budúcich generácií aj živých tvorov) je potrebné edukačný proces
v technickej civilizácii „naturalizovať“, a nie jednostranne smerovať k rozvoju technických
vedomostí a zručností, k uplatniteľnosti žiakov a študentov na trhu práce.
Úvod: Inšpirácie k premýšľaniu o dôležitosti naturalizácie človeka
Ekologické problémy a environmentálne riziká sa stali neoddeliteľnou súčasťou života
v dnešnej technickej civilizácii. Ekologická etika, filozofia, ale aj odborníci v ďalších
oblastiach humanitného a sociálneho poznania, hľadajú východiská z prebiehajúcej
ekologickej krízy. Ekologická kríza nie je totiž krízou prírody, hoci práve prírodovedci
monitorujú a odhaľujú zmeny v prírode, jej diverzite, jej cykloch a autoregulačných
mechanizmoch a odhaľujú pritom (aj) ich antropogénne zdroje a príčiny. Je to človek,
spoločnosť, kultúrne činnosti a „chod“ modernej civilizácie, ktoré vyvolávajú znepokojujúce
environmentálne a ekologické problémy, vytvárajúce riziko ohrozenia existenčných
podmienok pre život človeka i mnohých druhov flóry a fauny. Ekologická kríza je „naša“
kríza, ako to vyjadril v svojom článku Historické korene našej ekologickej krízy
publikovanom r. 1967 vo vedeckom časopise Science L. Whitte. R. Kolářský chápe
ekologickú krízu, postihujúcu pozemský život vcelku, ako krízu sociálnu, kultúrnu, a v miere,
v akej je „kultura netečná k devastaci Země“, je možné ju označiť aj „jako krizi duchovní“
(Kolářský, 1998, 22), teda krízu myslenia, hodnôt a morálky. Kolářský ju považuje aj za krízu
teórie mravnosti – etiky a tiež za krízu filozofickú, „pokud přestáva být možné objasňovat
základní pojmy a hodnoty, interpretovat filosofické koncepce a jejich dějiny a přitom nemít na
zřeteli fakt, že Země je pustošena tak, že se v dohledné době může stát pustinou.“ (Kolářský,
1998, 23).
V ekologickej etike sa od počiatku jej vzniku (70.roky 20.stor.) tematizuje problém
morálneho vzťahu k prírode, otázka dobra prírody, či vnútornej hodnoty prírody, jej entít
a tvorov a ďalšie súvisiace problémy, vrátane problematiky prekonania odcudzenia
moderného človeka od prírody. Deje sa tak často v nadväznosti na dvoch historických
predchodcov ekologickej etiky, alebo i v kritickej opozícii voči nim. Hranice morálnych
ohľadov posunul už A. Schweitzer v „Náuke úcty k životu“, ktorý na základe uvedomenia, že
„Som život, ktorý chce žiť uprostred života, ktorý tiež chce žiť“ (Schweitzer, 1993, 26), dospel
k záveru, že dobré je život podporovať, zlé je život ničiť. Druhý predchodca ekologickej
etiky, A. Leopold, ktorého „Etika Zeme“ bola prvý raz vydaná r.1947, vymedzil rozšírené
kritérium dobra - správnosti nasledovne: „Určitá vec je správna, keď smeruje k zachovaniu
integrity, stability a krásy biotického spoločenstva. Ak smeruje inam, je zlá.“ (Leopold, 1991,
1025).
V biocentrickej ekologickej etike tvorí hodnotové centrum etiky i morálky hodnota života.
Ide buď hodnotu života vcelku a celkov – biot či biosféry (holistické varianty typu teórie Gaie
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J. Lovelocka, respektíve ekocentrické varianty ako u Leopolda), alebo sa kladie dôraz na
vnútornú hodnotu živých tvorov, živých jedincov, ktorí vyvíjaním úsilia o sebazachovanie
dávajú (nám ľuďom) najavo, že uprednostňujú žiť pred nebytím. Tento spôsob myslenia bol
typický pre Schweitzera. Na základe uznania vnútornej hodnoty života pre živého tvora
sformulovali predstavitelia hlbokej ekológie princíp biocentrickej rovnosti (rovnoprávnosti),
ktorého podstatu vynikajúcim spôsobom vysvetľuje P.Singer v novom vydaní svojej knihy
„Oslobodenie zvierat“, zohľadňujúc aj nepochopenia a dezinterpretácie, ktorých sa princípu
biocentrickej rovnosti za štvrťstoročie dostalo, napríklad v podobe ironických otázok
o volebnom práve zvierat. Morálna rovnosť neoznačuje rovnakosť, znamená len požiadavku,
aby nikto z ľudí (a tu živých tvorov) nebol diskriminovaný, požiadavku, že vždy treba brať do
úvahy záujmy bytosti, „jakkoliv postižené a dát jim stejnou váhu jako zájmům kterékoliv jiné
bytosti.“ (Singer, 2001, 21). Etická významnosť sa totiž podľa Singera zakladá na inej
schopnosti, než je inteligencia, reč atd. Zakladá sa na schopnosti radovať sa alebo trpieť, ktoré
predstavujú nevyhnutnú podmienku pre „záujem“ a „absolutně minimálním zájmem je
netrpět.“ (Singer, 2001, 23). Singer sa tu hlási k idei zakladateľa utilitaristickej etiky J.
Benthama, ktorý v roku 1780 dokončil svoj „Úvod k princípom morálky a práva“ slovami:
„Otázkou nie je, či dokážu (zvieratá) myslieť, ani či dokážu rozprávať, ale či sú schopné
trpieť.“ (Singer, 2001, 23). Za signifikantný príklad - návod na rozšírenie morálnej (i právnej)
ochrany iných živých tvorov Singer považuje – podľa mňa oprávnene – morálnu ochranu
handicapovaných, úrazom či chorobou poškodených ľudí a dospieva k záveru, že spolu s nimi
je nutné zaradiť do sféry morálnej ochrany aj všetky živé tvory schopné trpieť.
P. Taylor, považuje kritérium utrpenia za príliš úzke pre praktickú ochranu živých tvorov,
z ktorých mnohé schopnosť trpieť nemajú, a formuluje kritérium „dobra organizmu“ (podľa
Skýbová, 2008, 39-41). Môžeme konať v prospech alebo neprospech nejakého organizmu bez
toho, aby mal vedomie, či cítil utrpenie. Živé má záujem o zachovanie vlastného života.
Taylor (v tomto prípade v zhode so Singerom) zastáva názor, že to, čo nejakému druhu
a jedincom daného druhu prospieva, dokážeme vcelku objektívne určiť na základe
biologických poznatkov. Zdôrazňuje však nutnosť rozlišovať výraz „mať záujem“ a
výraz „byť v záujme niekoho“, čiže dobro zdanlivé a skutočné (podľa Skýbová, 2008, 16).
Prvý výraz je spojený s chcením, až druhý s dobrom. Aj ľudia často chcú niečo (majú
záujem), čo im škodí (napr. fajčenie), ale čo nie je v ich záujme (fajčenie škodí ich zdraviu).
Podobne nie je v záujme medveďov v Demänovskej doline živiť sa odpadkových košoch, hoci
o ne majú záujem. Ľudia môžu poškodiť strom alebo les, ale môžu im aj prospieť. Ako
racionálne a etické bytosti sa máme pri ochrane tvorov snažiť o podporu toho, čo je v ich
záujme.
Všetky tieto teoretické iniciatívy spolu s praktickými hnutiami za ochranu zvierat
a prírody signalizujú nový etický zlom v dejinách morálnej kultúry Západu – rozšírenie sféry
morálnych ohľadov z oblasti medziľudských vzťahov „za“ človeka, aj na vzťah k živej (u
niektorých nielen) prírode a jej tvorom. Teda, byť dobrý, humánny, znamená byť dobrý,
humánny aj k všetkému životu a prirodzenému svetu života. Novou historickou etapou
poľudšťovania – humanizovania človeka stáva sa ekologický humanizmus.
Avšak je tu problém: ako prekonať zotrvačnosť myslenia, cítenia, konania v civilizácii,
ktorej základné podsystémy, nastavené v duchovnej kultúre novoveku a rozvíjané a
realizované v materiálnej kultúre priemyselnej spoločnosti fungujú protiprírodne, na základe
princípov ovládania prírody a panovania nad ňou? Teoretické hľadanie východísk pre
premenu civilizácie, ktorá svojím fungovaním a rozvojom ničí svoj existenčný základ –
pozemskú prírodu, ďaleko presahuje kompetencie etiky, vyžaduje si interdisciplinárnu
spoluprácu, príkladom ktorej bol v 70. rokoch a prvej polovici 80. rokov Rímsky klub –
mimovládne medzinárodné spoločenstvo vedcov, skúmajúcich globálne problémy ľudstva.
V prospech významného zastúpenia etiky, a tiež pedagogických vied v tomto spoločnom
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hľadaní východísk z ekologickej krízy vypovedá aj to, že obsah a zameranie tzv. správ
Rímskeho klubu sa postupne presúval z čisto ekonomických aspektov globálnych problémov
až k uznaniu významu ľudského faktora, k otázkam hodnôt, edukácie a morálnych postojov
človeka k prírode. Aj vďaka správam Rímskeho klubu viaceré medzinárodné dokumenty
podporili zavedenie environmentálnej a ekologickej výchovy a vzdelávania. Žiaľ, podľa
môjho názoru boli na škodu veci pochopené často viac ako súčasť prírodovedných predmetov
a oveľa menej ako súčasť predmetov humanizujúcich, orientovaných na rozvíjanie
hodnotovej a morálnej stránky osobnosti. V štúdii sa zameriam práve na túto oblasť, v ktorej
sú si etika a pedagogika tak blízko. Pokúsim sa zdôvodniť názor, že v edukácii dobrého
človeka má práve dnes, práve v technickej civilizácii eskalujúcej ekologické problémy,
nezastupiteľné miesto naturalizácia – teda pestovanie, formovanie, rozvíjanie proprírodných
postojov, predovšetkým (nielen) živým kontaktom s prírodou, jej entitami a tvormi (v
termínoch pedagogiky ide o zážitkové učenie). Pokúsim sa ďalej zdôvodniť názor, že
v procese naturalizácie nejde len o „dobro“ prírody, teda rozšírenie sféry morálnych ohľadov,
ale ide aj o dobro človeka, a to nielen sprostredkovane cez zachovanie pre život vhodného,
priaznivého prírodného prostredia budúcim generáciám, ale aj priamo, že teda naturalizácia je
súčasne humanizáciou človeka, a nakoniec aj jedným z predpokladov formovania dobra
v človeku.
Naturalizácia ako prekonanie odcudzenia človeka od prírody
V ekologickej etike sa morálna kvalita vzťahu človeka k okolitej živej prírode považuje za
významný aspekt hľadania východísk z ekologickej krízy. U predstaviteľov tzv. hlbinnej
ekológie (G. Sessions, B. Devall, D. Rothenberg a iní) ide tiež o kvalitu vzťahu človeka k
„vnútornej“ prírode – vlastnej prirodzenosti. Odcudzenie od prírody totiž vnímajú nie(len)
ako odcudzenie od okolitej prírody (okrem iného v dôsledku procesov urbanizácie,
sprevádzajúcich vývoj industriálnej spoločnosti), ale aj ako odcudzenie sa od citovej hĺbky
všetkého bytia rozumom. Nasledovníci zakladateľa hlbokej ekológie A. Naessa vidia cestu
prekonania tohto odcudzenia v naturalizácii, či renaturalizácii človeka, v znovu oživení
prirodzeného v nás, v precítení jednoty s prírodou, so všetkým životom. Preto sa viac než na
oblasť politiky, práva či ekonomiky sústredili na oblasť výchovy, čerpajúc inšpirácie napr. z
Jungovej hlbinnej psychológie, ale tiež z domorodých kultúr (pozri Seed, 1992).
Ako filozofické východisko hlbinným ekológom poslúžil najmä koncept identifikácie A.
Naessa. Naess popisuje proces identifikácie ako proces, v ktorom sa postupne rozširuje naše
„Ja“ (Self), ktoré je vlastne súhrn našich identifikácií, čiže „Já je to, s čím se identifikujeme.“
(Naess, 1993, 1042). Proces identifikácie je spontánny, neracionálny, avšak „nikoli
iracionální proces, v nemž na zájem či zájmy jiné bytosti reagujeme jako na náš vlastní zájem
či na naše vlastní zájmy.“ (Naess, 1993, 1042). Ako akademický filozof podopiera Naess svoj
koncept identifikácie o niektoré idey európskych filozofov, napr. Spinozove, ale aj o
filozofické myslenie Indie, a zaujíma kritický postoj k príliš úzkeho chápaniu „Ja“
v západných vedách, na základe ktorého „je výraz sebarealizace nejčastěji používán pro
soutěživý rozvoj vloh a pro sledování specifických záujmů individua (Maslow a jiní).“ (Naess,
1993, 1044). Pripomínam, že už staroveký stoický filozof Chrysippos rozvinul učenie o
„privlastňovaní“, ktoré čiastočne pripomína koncept identifikácie. Podľa Chrisippa je naším
prvotným pudom pri narodení sebazachovávanie, najskôr sa stávame zrejmými sebe, postupne
si uvedomujeme, že patríme do spoločenstva ľudí, priznávame si svoje miesto, ktoré nám je
vlastné (oikeios). Toto miesto sa rozširuje o stále väčší počet ľudí, ktorých včleňujeme do
vlastného života. Nielen my, ale aj celé spoločenstvo ľudí vytvára prirodzený poriadok.
S narastajúcim vekom sa rozvinie rozum a s ním aj schopnosť rozvahy – celý proces vyúsťuje
do rozhodnutia žiť v súlade s prirodzenosťou, čo znamená v zhode s prírodou. Stoici verili
v prirodzené usporiadanie sveta, do ktorého neoddeliteľne patrí človek. Kozmos je miesto,
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ktoré nám je vlastné, preto sme jeho občanmi, „občanmi kozmu“ (Dejiny etického myslenia
v Európe a USA, 2008, 99). Naess zdôrazňuje, že identifikácia nie je obmedzená len na
bytosti, ktoré ju môžu opätovať. Postupným rozširovaním identifikácie, začínajúc v ranom
detstve s najbližšími, sa naše „Ja“ môže rozšíriť na celý svet, ako to popisujú náboženstvá či
niektoré filozofické koncepcie. Vďaka tomu možno zažiť celok vyššej úrovne. Šírka
identifikácie so svetom určuje šírku sebarealizácie človeka, pomocou stále širšej identifikácie
sa zužuje pole odcudzenia, v dôsledku čoho človek „rád“ a spontánne koná aj v prospech
okolitého sveta (ľudí i prírody), svojho rozšíreného „Ja“. Súhlasím s jeho názorom, že hoci je
utrpenie najsilnejším zdrojom spontánnej identifikácie s druhou bytosťou, nemožno
podceňovať ani význam ekologických a iných biologických poznatkov o „těsné závislosti
lidstva na slušném chování k přírodnímu prostředí“ (Naess, 1993, 1046). Toto poznanie má
význam nielen pre zmenu postojov k prírode, ale aj pre pochopenie seba samých: „... ekologie
pomohla mnoha lidem, aby se dověděli více o sobě samých. Jsme živé bytosti. Tučňáci také.“
(Naess, 1993, 1046). Záverom, že identifikácia vedúca k rozšírenému Ja pozitívne motivuje
človeka a zameriava jeho úsilie o sebarealizáciu na pro – bio – sociálne hodnoty bez toho, aby
boli potrebné apely na povinnosť a výzvy k sebazapieraniu, sa Naess stavia do opozície ku
Kantovej etike povinnosti v prospech konania, ktoré Kant z morálnej oblasti vylúčil a zaradil
ho od oblasti estetična, nazvúc radostné a spontánne konanie dobra „krásnym“.
A teda - súčasťou procesu naturalizácie ako prekonania odcudzenia moderného človeka
od prírody, ako pestovania jeho schopnosti brať na zreteľ aj dobro iných živých tvorov, je tak
rovina skúsenosti – živý kontakt s prírodou poskytujúci príležitosti na spontánnu
identifikáciu, ako aj rovina poznania – ak totiž chceme konať s ohľadom na dobro či
„záujmy“ druhých (ľudí i mimo ľudských tvorov), musíme nielen cítiť, ale aj chápať, vedieť,
čo je pre nich dobré, čo je v ich záujme.
Naturalizácia ako spôsob a predpoklad humanizácie človeka
Spoločnú ideu rôznych, aj navzájom polemizujúcich koncepcií ekologickej etiky možno
vyjadriť vetou: Dobrý človek je dobrý aj k prírode. Z toho vyplýva otázka, podstatná pre etiku
aj pre spoločnosť a jej budúcnosť: „Ako prekonať odcudzenie moderného človeka od prírody?
Akým spôsobom to možno dosiahnuť, keď myslenie, cítenie, hodnotové postoje
i sebachápanie tohto človeka, izolovaného od prírody umelým svetom kultúrnych artefaktov,
boli formované (deformované) antiprírodne orientovanou kultúrou spoločnosti, v ktorej
dominuje inštrumentálna (prírodo-) vedecko - technická racionalita a ekonomické hodnoty
trhového hospodárstva, orientovaného na rast, bohatstvo a zisk? Odpoveď hlbinných
ekológov už poznáme: edukácia musí byť aj (najmä?) naturalizáciou, človeku treba umožniť
cez živú skúsenosť zážitok jednoty so živou prírodou, primerane podporený najnovšími
biologickými poznatkami o jednote života na Zemi (genetika, evolučná teória). Praktické
podoby konceptu naturalizácie v alternatívnych modeloch ekologickej výchovy, rozvinuté
hlbinnými ekológmi, nachádzajú dnes obdobu aj v rámci školskej edukácie v projektoch, v
ktorých sa preferuje kontakt s prírodou a činnosti v prírode, teda metódy zážitkovej
pedagogiky (napr. Škola v prírode, Pedagogika voľného času, Lesná pedagogika a i.).
Chcem však upozorniť, že aspekt humánneho, ohľaduplného a zodpovedného vzťahu
k prírode a jej tvorom nevyčerpáva v úplnosti význam procesu naturalizácie pre formovanie
dobra v človeku. Vetu „Dobrý človek je dobrý aj k prírode“ možno obrátiť: Človek, dobrý
k prírode, bude dobrý aj k ľuďom. Dôraz na to, že rozvoj humánneho, citlivého vzťahu
k zvieratám a živej prírode je prostriedok humanizácie človeka, pestovania jeho ľudskosti,
tvoril v 19. storočí podstatu argumentácie ochrancov zvierat (najmä v Anglicku). Aj prvý
zákon na ochranu zvierat pred týraním, prijatý na európskom kontinente začiatkom 20. rokov
20.stor. (v Belgicku, ostrovné Anglicko skôr) odôvodňoval zákaz týrania zvierat práve touto
„antropocentrickou“ logikou: človek, krutý ku zvieratám, bude krutý aj k ľuďom. Aby takéto
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správanie nebolo zlým príkladom, zakazoval zákon týranie zvierat na verejnosti (Ferry, 1993,
s. 49-55). Z historického odstupu, no najmä na základe teoretickej kritiky neopodstatnenosti
(aj nemorálnosti) antropocentrického prístupu k prírode a svetu, stále prítomnej v diskurzoch
neantropocentrickej etiky, bol tento aspekt odsunutý. To ale neznamená, že by bol vyvrátený.
V prospech oprávnenosti tohto rousseauovského pohľadu na naturalizáciu ako dôležitý aspekt
humanizácie, pestovania dobra v človeku, máme dnes podstatne viac vedeckých i praktických
argumentov, než v dobe Rousseaua či v 19. storočí. Vieme oveľa viac o pozitívnych účinkoch
kontaktu s prírodou na psychické i fyzické zdravie človeka, a využívame to napr.
v hypoterapii, pri liečbe závislých na drogách, či liečbe psychicky chorých. O relaxačnom,
rehabilitačnom účinku kontaktu s prírodou ťažko pochybovať. Napríklad podľa štatistických
údajov medicíny ľudia, ktorí sa starajú o „domácich miláčikov“, sú v priemere menej
nemocní. Negatívnym príkladom je hlavné mesto Brazzaville v Brazílii, postavené v 70.
rokoch 20. stor. v čisto funkcionalistickom štýle, ktoré museli architekti renaturalizovať, t.j.
doplniť o prírodné komponenty, ak nechceli, aby sa zmenilo na mŕtve mesto, v ktorom nikto
nechcel žiť a pracovať. Súvislosť medzi správaním sa k ľuďom a k živým tvorom síce nie je
priamočiará, avšak existuje. Poukazuje na to francúzsky filozof L. Ferry, ktorý uvádza, že síce
nie všetci tí, ktorí v detstve trápili zvieratá, vyrástli na sadistov, zato však sadisti v detstve
zvieratá týrali (Ferry, 1993, 79-80). Humanizačný vplyv výchovy k starostlivosti o prírodu
tematizuje aj P. Krchnák, podľa ktorého táto výchova vedie „k úcte k životu – a teda i životu
ľudskému, k morálnej zodpovednosti za všetko živé i všetko, čo je – a teda i za ľudí i seba a aj
za možnosť života budúcich generácií“ (Krchnák, 2007, 185).
Čím viac rastie umelý, kultúrou vytvorený svet na úkor sveta prirodzeného, čím viac žije
človek v priestore zaplnenom vlastnými výtvormi, ktoré mu zakrývajú prirodzený, ním
nevytvorený svet a odkazujú ho len na neho samého, tým viac je potrebné - aj pre jeho dobro,
prospievanie, či už fyzické alebo psychické, ba aj pre jeho dobrotu - cieľavedome vytvárať
možnosti jeho kontaktu s prirodzeným prostredím, aj poskytovať o ňom vedomosti, a tak
kompenzovať, o čo prišiel a čo bolo kedysi, ešte v poľnohospodárskych kultúrach,
neoddeliteľnou súčasťou jeho žitia. Možno by nebolo toľko „hyperaktívnych“ detí, ani detí
s rôznymi odchýlkami psychiky a správania, keby mohli rásť, vyvíjať sa v prostredí, ktoré
svojim potomkom zabezpečovali predindustriálne kultúry. Takéto podmienky síce ešte kde –
tu existujú (rozvojové krajiny, či tzv. prírodné národy), ale procesy globalizácie vedú
postupne k ich narušeniu a zániku. Deti v predundistriálnych kultúrach mali okrem iného
možnosť priamo vo (veľko-) rodine učiť sa starostlivosti o rastliny, živočíchy, učiť sa niesť
zodpovednosť za iných – tvorov aj ľudí. A zodpovednosti za iných a ohľaduplnosti voči iným
sa možno naučiť len starostlivosťou o živé, o to, čo je zraniteľné, nie za počítačom. To je
jeden z hlavných záverov Jonasovej analýzy zodpovednosti: „Zodpovednosť musí nahliadať
veci nie z pohľadu večnosti sub speciae aeternitatis, ale z pohľadu časovosti, sub speciae
temporis. V jednom okamihu môže prísť o všetko. Trvalá zraniteľnosť bytia vedie k
zodpovednosti zloženej z takýchto okamihov.“ (Jonas, 1995, 198) Teda iba starostlivosťou
o to, čo je pominuteľné, zraniteľné, konečné, buduje sa postupne zmysel pre povinnosť
ochraňovať čokoľvek živé (alebo aspoň neubližovať), veď „Zodpovednosť je za povinnosť
uznaná starosť o iné bytie, ktoré sa pri ohrození jeho zraniteľnosti stáva „obavou“. (Jonas,
1995, 317). Za exemplárny príklad takéhoto zraniteľného pominuteľného bytia (a
pominuteľnosť sama môže byť predmetom ochrany) považuje Jonas dojča, novorodenca,
v ktorom „Dokopy ... splývajú najvyššia fakticita jedinečnosti, najvyššie právo na ňu
a najvyššia krehkosť bytia.“ (Jonas, 1995, 152). Jeho záver, že „Každá živá bytosť má svoj
vlastný účel, nevyžadujúci žiadne ďalšie ospravedlnenie... v tom nie je človek v porovnaní
s inými bytosťami nijako výnimočný“ výnimočný je iba v tom, že „on sám môže mať
zodpovednosť aj za nich, to znamená pre ochranu ich vlastného účelu.“ (Jonas, 1995, 152),
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implicitne poukazuje na význam naturalizácie ako spôsobu pestovania zmyslu pre dobro
iných – ľudí i mimo ľudských tvorov.
Naturalizácia je okrem toho významný predpoklad socializácie človeka. Buchtová píše, že
„Pre dotváranie psychosomatickej štruktúry človeka dôležité nielen kultúrne prostredie,
reprezentované interakciami s blízkymi osobami, ale aj prostredie prirodzené, teda prírodné,
kontakty s voľnou prírodou.“ (Buchtová, 2008, 82) Podobne uvažuje J. Šmajs, podľa ktorého
je pre normálny vývoj dieťaťa „zrejme ... potrebný aj neverbálny kontakt detí s živým
a neživým svetom prírody v útlom veku.“ (Šmajs, 2008, 237). A upozorňuje, že štruktúra
vonkajšieho prostredia, obsahujúceho kultúrne i prírodné zložky, pôsobí na dieťa
predovšetkým nezámerne, cez proces, ktorý sa v etológii nazýva „imprinting – vpečatenie do
dlhodobej pamäti“ (Šmajs, 2008, 239). Ak prirodzené zložky prostredia chýbajú, alebo sú
minimalizované, môžu sa dostaviť poruchy a oneskorené dozrievanie, ktoré „už neskôr
nemusia dohoniť ani snahou starostlivých rodičov či pedagógov“ (Šmajs, 2008, 239). Ak si
uvedomíme, že základné schopnosti ľudskej psychiky boli stabilizované počas historicky
najdlhšie trvajúceho obdobia existencie ľudstva – v období lovecko-zberačskej kultúry,
musíme sa nad názorom Šmajsa a Buchtovej aspoň zamyslieť. V týchto intenciách platí, že
„Návrat k prírode, ako aj potreba hlbšej re-naturalizácie prostredia vyplývajú z fyziologickej
a hmotnej spätosti človeka s prírodou.“ (Adam, Sláviková, Igaz, 2011, 30).
Nie je to predmetom tejto štúdie podrobne rozoberať všetky mnohopočetné priaznivé
efekty kontaktu s prírodou, napr. detských hier v prírode, ktoré sú zvyčajne aj sociálnymi
hrami, pre celkový rozvoj fyzických, psychických i sociálnych schopností a zručností dieťaťa.
Skôr chcem poukázať na to, že naturalizácia edukácie človeka sa netýka len obdobia detstva
a socializácie, ale je dôležitá aj v neskoršom období „individuácie“, týka sa teda aj
špecializovanej výučby na vysokých školách. Na margo súčasného vysokoškolského
vzdelávania Farkašová kriticky konštatuje, že hoci platí, že edukácia musí zodpovedať
potrebám spoločnosti, nie je v záujme spoločnosti, ak sa univerzity stali „akýmisi prípravnými
centrami ponúkajúcimi rýchle osvojenie rôznych (najmä technických) zručností, dovoľujúcich
absolventom čo najlepšie sa uplatniť v praktickom živote, predovšetkým získať dobré, výnosné
zamestnanie. Samotný mechanizmus produkcie (šírenia, osvojovania a používania) poznania
sa podrobil takmer jednostranne ekonomickým cieľom, inštrumentalizácii.“ (Farkašová, 2009,
37). Medzi zrejmé dôsledky zaraďuje zužovanie horizontov, vylučovanie „nerýchlostných
hodnôt“, či už ide o zodpovedné reflektovanie dôsledkov ľudských činností pre prírodu, ale aj
pre človeka samotného, a v úzadí sa ocitá „aj hĺbka, sústredenosť, celostnosť či intenzita
ľudského prežívania, preciťovania.“ ((Farkašová, 2009, 37). Takto poňatá edukácia sa deje
nie v prospech, ale „na úkor ľudskej kultúry“ (Farkašová, 2009, s. 38). Podotýkam, že tak
spoločenskej, ako i osobnostnej. Iná autorka, Buchtová, upozorňuje, že nedostatočné
biologické vzdelanie vysokoškolskej populácie „dvojím způsobem podporuje „protipřírodní“
orientaci kultury“ (Buchtová, 2009, 80), a to jednak tým, že ho nevyzbrojuje argumentmi
proti nebezpečnej konzumerickej orientácii v životnom spôsobe, jednak aj tým, že „spravidla
nekriticky prosazuje hospodářský růst a rychlou planetární expanzi technologických
procesů.“ (Buchtová, 2009, 80). Podľa autorky krehkú rovnováhu medzi biosférou
a technosférou prehlbuje najmä „trvalá ignorace bioloických faktorů kulturního života
v ekonomických vědách“ (Buchtová, 2008, 80) a v príprave odborníkov - ekonómov. Úzku
špecializovanosť poznania poskytovaného vysokými školami študentom ekonomických
odborov je podľa autorky potrebné doplniť o také „přírodní a společenské vědy, v jejichž
rámci lze biologické souvislosti kulturního života přiměřene pochopit ... poznatky, které
alespoň částečně povedou k uznání globálních – přírodních mezí kulturního vývoje.“
(Buchtová, 2008, 80-81). Žiada sa dodať, že problém úzkej špecializácie vzdelávania
odborníkov sa netýka iba ekonómov, hoci práve ich neznalosť širších kultúrnych a prírodných
súvislostí ekonomických činností môže mať vážne následky.
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Záver: čo je dobro?
Snažila som sa poukázať na rôzne aspekty významu naturalizácie pre formovanie dobra
človeka i v človeku. Význam „dobra“ som naznačila iba implicitne - ako ľudskosť,
ohľaduplnosť, zmysel pre zodpovednosť za seba, iných i svet. Viedli ma k tomu dva základné
dôvody.
Prvý dôvod nachádza inšpiráciu v názore A. Honnetha, Habermasovho žiaka, na podobu
etiky v súčasnej spoločnosti. Podľa neho v súčasnej spoločnosti nemôže etika, teoretická
reflexia, rozhodnúť o podstatných substančných hodnotách (cieľoch). Riešenie otázky
platných a neplatných noriem a hodnôt je vecou samotného komunikatívneho spoločenstva.
Etika a filozofia majú skúmať skôr štrukturálne podmienky toho, aby bola zabezpečená
zmysluplná spoločenská komunikácia o normách a hodnotách, ktoré majú platiť a ktoré,
naopak, treba zmeniť, ako aj skúmať štrukturálne podmienky „dobrého života“ človeka –
jednotlivca. Honneth poukazuje najmä na to, že pojem „dobro“ a „dobrý život“ nemožno
dnes, v spoločnostiach pluralitných kultúr a moráliek, teoreticky vymedzovať obsahovo, ale
len formálne (Honneth, 1996, 92-94). Skúmajúc rámcové podmienky utvárania osobnosti,
schopnej vstupovať do diskurzov o hodnotách, cieľoch a normách, teda aj o dobre, na základe
konceptu sebauskutočňovania, ktorý predpokladá autonómneho a zodpovedného človeka,
dospel k trom základným sociálnym predpokladom utvárania dobra v človeku, zohľadňujúc
pritom aj najnovšie poznatky vývojovej psychológie. Prvou podmienkou pre utváranie takejto
osobnosti je v ranom detstve rodina – matka, interakcie poskytujúce istotu a nerecipročnú
lásku, nevyhnutné pre vybudovanie základnej sebadôvery dieťaťa. Druhou podmienkou
utvárania autonómnej morálnej osobnosti občana demokratickej spoločnosti je úroveň práva
(to, či zabezpečuje alebo nie rovnoprávnosť občanov), významná pre utváranie sebaúcty
v neskoršom veku (puberta). Zneuznanie býva nielen dôvodom k revolte, ale môže mať za
následok aj nedostatok sebaúcty so všetkými následkami pre správanie. Tretiu podmienku
tvorí úroveň morálnej kultúry, v prípade, že dosahuje kvalitu solidárneho spoločenstva,
schopného oceňovať význam rôznorodosti ľudí, ich schopností, pre život spoločnosti
a človeka, stáva sa základom rozvoja schopnosti sebaoceňovania. Týmto pojmom nazýva
Honneth spoľahlivú istotu jednotlivca v tom, že vlastní zvláštne a nenahraditeľné kvality
posudzované z pohľadu morálnej orientácie spoločnosti, v ktorej žije. Tá mu pridáva
motivačný potenciál vstupovať do oblasti vecí verejných, prekračovať rámec úzko osobných
záujmov pre hľadanie nových, spravodlivejších sociálnych noriem, uschopňuje ho kriticky
posudzovať spolu s ostatnými, ktorých dôstojnosť a originálne kvality uznáva, vo verejnej
diskusii existujúce hodnoty a normy.
Honnethova koncepcia vôbec nezvažuje význam prírodného prostredia pre formovanie
človeka, ani ekologickú situáciu spoločnosti. Predpokladám, že Honneth tieto otázky
považuje za predmet reálnych diskurzov spoločnosti. Jeho koncept preto treba podľa môjho
názoru doplniť o prirodzené podmienky ako predpoklad formovania osobnosti. Napriek tejto
výhrade považujem Honnethov prístup za dôrazné upozornenie, že školská výchova by sa
mala zamerať na autonómnosť a zodpovednosť človeka, na tie jeho schopnosti, ktoré mu
umožňujú spolu s druhými ľuďmi hľadať riešenia problémov a nachádzať konsenzus
o hodnotách a normách. A tiež na to, aby kompenzovala, pokiaľ je to možné, nedostatočnú
úroveň podmienok pre socializáciu a morálny vývoj detí na úrovni rodiny i spoločenského
étosu. Nemala by sa teda sústreďovať len na „dobro“, ale aj na odstraňovanie „zla“.
A tu sa dostávam k druhému dôvodu, pre ktorý som „dobro“ človeka či v človeku
nedefinovala. Minimálne dobro je nespôsobovať zlo. Na aktuálnosť priority odvrátenia zla
pred pozitívnymi cieľmi kladie dôraz F. Ewald, analyzujúc problém spravodlivosti. Podľa
neho môže byť v súčasných hodnotovo pluralitných spoločnostiach základné morálne
pravidlo spravodlivosti „Nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe“ ... iba negatívne.
Vyplýva to už zo spôsobu, akým bolo vytvorené, totiž s ohľadom na vedomie, že vôľa
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k spravodlivosti riadená hľadaním blaha-dobra môže produkovať len diskusie a konflikty:
vojnu. „Jediná lekcia morálky, ktorá sluší detstvu, a najdôležitejšia pre každý vek, je tá, že
nemáme nikomu robiť zle.“ (Ewald, 1986, 575) S odvolaním sa na Rousseouov výrok
„Najvznešenejšie cnosti sú negatívne“ upozorňuje, že „Hľadanie dobra je princíp, ktorý
rozdeľuje spoločnosť. Tá sa nemôže zjednotiť inak než na odmietnutí zla.“ (Ewald, 1986, 575)
Jeho prístup je v súlade s historickým vývojom morálky, kde prvotnou morálnou
skúsenosťou, vedúcou k „etickým vynálezom“, je „skúsenosť so zlom“. Tomu zodpovedajú aj
negatívne formulované požiadavky najstarších morálnych noriem. Podobne aj Jonas
konštatuje, že „malum je nesrovnatelně snadněji identifikovatelné než bonum“ (Jonas, 1997,
312), na základe čoho zdôrazňuje, že etická teória potrebuje práve tak predstavu zla ako
predstavu dobra (Jonas, 1997, 317).
A teda – formovanie dobra v človeku znamená aj viesť ho k tomu, aby odmietal zlo,
nenávidel zlo, chápal, čo je zlé, a tiež, aby nikomu zlo nespôsoboval a aby v rámci svojich
možností zlu zabránil. Či už ide o zlo pre iných ľudí, alebo o zlo, ktoré postihuje živú prírodu.
Štúdia vznikla v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0432/11 „Je biocentrizmus
humanizmus?“
Literatúra
ADAM, M., SLÁVIKOVÁ, V., IGAZ, C. 2011. Aplikácia zážitkovej pedagogiky vo
vyučovaní prírodopisu v ôsmom ročníku ZŠ. In: BIOLÓGIA. [online]. roč.15, č.2. s.30-33,
[cit. 8.11.2012]. dostupné na internete:
http://bech.truni.sk/prilohy/BECH_2_2011/Adam_Slavikova_Igaz.pdf
BUCHTOVÁ, B. 2008. K potřebě obratu ve vzdělávání studentů ekonomických oborů. In: K
problému ontologie kultury: Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. Brno :
Masarykova univerzita. s. 80-84. ISBN 978-807399-736-6.
EWALD, F.1986. L´État Providence. Paris : Grasset & Fasquelle.
FARKAŠOVÁ, E. 2009. V osídlach novej temporality. In: K problému ontologie kultury:
Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. Brno : Masarykova univerzita. s. 30-38.
ISBN 978-807399-736-6.
HONNETH., A. 1996. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha : FILOSOFIA. ISBN 807007-082-X.
JONAS, H. 1997. Princip odpovědnosti. Praha : OIKOMENH. ISBN 80-86005-06-2.
KOLÁŘSKÝ, R., SUŠA, O. 1998. Filosofie a současná ekologická krize. Praha : Filosofia.
ISBN 80-7007-116-8.
KOLEKTÍV AUTOROV. 2008. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava :
Kalligram. ISBN 978-80-8101-103-0.
KRCHNÁK, P. 2007. O humanizácii ekologizáciou. In: Ekologizácia a humanizácie alebo
o predpokladoch a cestách nášho (pre)žitia(?). Zvolen : Národné lesnícke centrum. s. 183186. ISBN 9878-80-8093-035-6.
LEOPOLD, A. 1991. Etika zeme. In: Filosofický časopis, roč. XXXIX/ č.6, s. 1010-1026.
NAESS, A. 1993. Identifikace jako zdroj hlubinných ekologických postojů. In: Filosofický
časopis. Praha : FÚ AV ČR. Roč. XXXXI/ č.6. s. 1033-1052.
SCHWEITZER, A. 1993. Nauka úcty k životu. Praha : DharmaGaia. ISBN 80-901225-7-4.
SEED, J. a kol. 1992. Myslieť ako hora. Piešťany.
SINGER, P. 2001. Osvobození zvířat. Praha : Práh. ISBN 80-7252-042-3.
SKÝBOVÁ, M. 2008. Vlastní hodnota přírody. Disertační práce. Olomouc.
ŠMAJS, J. 2008. Filosofie – obrat k Zemi. Praha : Academia. ISBN 978-80-200-1639-3.

Zborník vedeckých štúdií

Strana 170

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

Je možná morálka bez Boha a náboženstva?
Lukáš Kulich
Anotácia. Je všeobecne rozšíreným názorom, že predpokladom morálky je Boh
a náboženstvo. Bez Boha by stanovovanie morálnych pravidiel a debaty o tom, čo je dobré
a zlé, mohlo vyjadrovať iba naše vlastné subjektívne priority. Bez náboženstva, ktoré nám
diktuje morálne smernice, sme vydaní napospas morálnemu chaosu. Je však skutočne správny
názor, že morálka, tak ako ju poznáme, je závislá na náboženstve? V mojom príspevku sa
pokúsim spochybniť tento predpoklad na základe kľúčových filozofických a psychologických
argumentov, týkajúcich sa tejto otázky.
Začal by som úryvkom z knihy Samuela Butlera, Návrat do Erewhonu, ktorý Russell spomína
vo svojej prednáške z roku 1927 s názvom Why i am not a Christian. V Butlerovej knihe sa
stretávame s hrdinom Higgsom, ktorý príde do ďalekej zeme, žije tu nejaký čas a potom ujde
v balóne. Po dvadsiatich rokoch sa opäť do tejto krajiny vráti a nachádza tu nové
náboženstvo. Vyznávači tohto náboženstva sa mu klaňajú ako Dieťaťu Slnka a hovoria
o ňom, že vystúpil na nebesia. Higgs sa rozhodne, že obyvateľom Erewhonu prezradí pravdu
a povie im, že on, obyčajný človek, nie je dieťaťom slnka a ani nevstúpil na nebesia, ale iba sa
vzniesol v balóne. Keď sa to však dozvedia veľkňazi tohto náboženstva, chcú ho zastaviť,
pretože ak by sa ľudia dozvedeli pravdu, prepadnú mravnej skaze, pretože celá morálka
v Erewhone je závislá na tomto mýte. Nakoniec Higgsa presvedčia a on potichučky odchádza.
A tu sa naskytuje otázka. Keby sme sa nedržali kresťanského náboženstva, prepadli by sme
mravnej skaze? O morálke sa často hovorí, že má korene v náboženstve. Mnoho veriacich si
nedokáže predstaviť, že by ľudia dokázali žiť bez náboženstva. Zlepšuje náboženstvo
morálku? Sú snáď tí, ktorí veria v Boha morálnejší než tí, ktorí v neho neveria? Ako sa
pokúsim ukázať, náboženstvo nerobí ľudí lepšími a morálka v ňom nemá pôvod. Morálku je
možné odvodiť z iných než náboženských zdrojov, napríklad zo zlatej strednej cesty alebo
Kantovho kategorického imperatívu. Kantov imperatív má podobne ako náboženstvo
absolútne štandardy. Ale je možné mať vždy absolútne štandardy? Je vždy zlé odpojiť od
prístrojov smrteľne chorého človeka? Je vždy zlý potrat, napríklad keď ide o zdravie ženy
alebo o narodenie ťažko deformovaného dieťaťa, ktoré by samo nikdy neprežilo? Existujú
samozrejme tí, ktorí na všetky takéto problémy vzťahujú absolútne štandardy a nepripúšťajú
žiadnu debatu ani argumenty. Avšak podľa niektorých autorov (Dawkins, 2009, Rachels,
1999, Stenger, 2007) morálka a morálne zásady nie sú absolútne.
Posvätné texty
Zdrojom absolútnej morálky veriacich sú väčšinou ich posvätné texty. Podľa Dawkinsa
(2009, 268) existujú dva spôsoby, ako knihy môžu byť zdrojom morálky či pravidiel pre
život. Prvým spôsobom je priama inštrukcia (v Biblii Desatoro) a druhým je, že nám tieto
knihy dávajú príklady, čo Boh urobil, ocenil alebo potrestal. Ale ako sa pokúsim dokázať, ani
veriaci sa neriadia a neodvodzujú svoju morálku z týchto kníh. Tak napríklad, keď Boh chcel
potrestať hriešnych ľudí, zoslal na zem potopu a zničil všetok život na zemi. Podľa tohto
krutého a amorálneho Boha sa majú ľudia riadiť? Veriaci a teológovia namietnu, že dnes sa
už kniha Genesis neberie doslova, ale v tom je moja pointa. Ak sa neberie doslova, ako na nej
môžeme stavať absolútnu morálku? Podľa akého kritéria rozhodneme, ktorá časť je doslovná
a ktorá len symbolická? Vyberáme si kúsky, ktoré sa nám hodia a tými sa riadime. To, ktoré
si vyberieme, je otázka osobnej preferencie, rovnako ako ateistovo rozhodnutie, ktorý
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morálny koncept či teóriu bude nasledovať. Nikto, kto čítal Bibliu alebo Korán, nemôže
považovať Boha za úplne dobrého. Ako píše Stenger: „Stačí otvoriť na náhodnej stránke
a nepotrvá dlho, než sa nariadenie alebo čin Boha ukáže byť úplne nekonzistentný s našim
chápaním dobra.“ (Stenger, 2007, 265) Ľudia sami rozhodujú o tom, čo je a čo nie je dobré
v ich posvätných textoch. Čítajú, že nemajú kradnúť ani vraždiť a považujú to za správne
dodržovať. Potom sa dostanú k pasáži, kde sa píše, že keď muž počas svadobnej noci zistí, že
nevesta nie je panna, musí ju ukameňovať. Každý rozumný človek toto odmietne ako
šialenosť a ohavnosť. Potom však musí existovať nejaké iné kritérium než tieto posvätné
texty, ktoré im pomáhajú s tým, čo považovať za správne. „Toto kritérium teda nepochádza
z posvätných textov a je tak dostupné aj neveriacim“ (Dawkins, 2009, 275) O tom, že našu
morálku nezakladáme na posvätných textoch svedčí aj to, že naša morálka a zásady sa menia
s časom. Skutočnosť, že sa morálne vedomie toho, čo je dovolené a čo nie, v priebehu histórie
menilo a s tým aj presvedčenie, čo Boh má rád a čo nie, skôr nahráva evolučnému výkladu
morálky než Bohom zjaveným zákonom. Niektorí sa ale nemôžu zmieriť s predstavou, že by
ateisti mohli konať dobro len tak, bez pričinenia nejakej vyššej moci. Ak by veriaci zakladali
svoju morálku na posvätných textoch a chápali ich ako absolútne štandardy, museli by páchať
mnoho zločinov, ku ktorým sú týmito textami explicitne nabádaní. Stenger (2007, 202-204)
ako jeden z príkladov uvádza otroctvo, kde Biblia ťažko poslúži ako príklad pre morálku.
Otroctvo dnes považujeme za vysoko amorálne. Biblia ho však nezakazuje, ale na niekoľkých
miestach reguluje jeho praktiky. V Biblii nie je jediný verš, ktorý by otroctvo zakazoval.
Katolícka cirkev odsúdila otroctvo až v roku 1888 po tom, čo každá kresťanská krajina zrušila
otrokárske praktiky. Zrušenie otroctva teda nebolo podnietené žiadnym zjavením ani
nariadením Biblie. Tí, ktorí ho zrušili boli poháňaní vlastným svedomím a pocitmi čo je dobré
a čo nie. V Biblii však nie sú z dnešného hľadiska nemorálne veci len tak. Sú tam preto, že
v dobe, keď boli jednotlivé biblické knihy spisované, vyzerala morálka práve tak, ako je tam
zaznamenaná! V Biblii nie je odsúdené otroctvo práve preto, že na ňom vtedy nebolo videné
nič nemorálne! Boh v Biblii Izraelčanov nabáda ku genocídam a zabíjaniu žien a detí práve
preto, že vtedy ľudia nevideli nič zlé na tom, vyvraždiť nepriateľov vrátane žien a detí!
Naopak, vtedy to bolo vnímané ako úplne prirodzená a dokonca prospešná vec a aký teda div,
že vtedajší ľudia prisúdili tieto úmysly i Bohu? Nový zákon bol spísaný o stovky rokov
neskôr ako Starý Zákon a vzhľadom k vyššie uvedenému je úplne prirodzené a očakávateľné,
že v priebehu týchto stoviek rokov sa poňatie morálky v izraelskej spoločnosti zmenilo. K
tomuto posunu by však rozhodne nemalo dôjsť, ak by mali pravdu kresťania a existovala by
"objektívna morálka", obsiahnutá v Božom slove. Russell (1961/1928) píše, že sa stretávame
s pozoruhodnou skutočnosťou a tou je, že čím silnejšie bolo náboženstvo ktoréhokoľvek
obdobia a čím hlbšia bola viera v dogmy, tým viac bolo krutosti a tým horšie pomery vládli.
V takzvanom veku viery, kedy ľudia skutočne verili v kresťanské náboženstvo vo všetkej jeho
úplnosti, boli križiacke vojny, existovala inkvizícia a v mene náboženstva boli ľudia
najrôznejšieho druhu vystavovaní všemožným ukrutnostiam. Na druhej strane však Biblia
obsahuje aj celkom dobré veci ako napríklad chovaj sa tak, ako chceš, aby sa chovali oni
k tebe a mnoho iných. Sú to akceptovateľné a chvályhodné princípy. Otázkou však je, či
k tomu, aby sme sa takto chovali, potrebujeme Boha.
Pochádza morálka od Boha?
Mnohí veriaci argumentujú, že pri absencii Boha by sa morálka stala relevantnou. Avšak
argument, že morálku neurčujeme my, ale Boh, ju v skutočnosti nerobí o nič menej
relevantnou. Slabinu tohto argumentu po prvýkrát odhalil už Platón vo svojom dialógu
Euthyfrón. Sokrates je na ceste na aténsky súd, brániť sa proti obvineniu z bezbožnosti. Tu
stretne Eutyfra, samozvaného teológa, ktorý tiež ide pred súd: ide zažalovať vlastného otca
z vraždy. Prekvapený Sokrates sa pýta na podrobnosti prípadu a tie sú dosť pochybné. Preto
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kladie Eutyfrovi otázku, ako vie, že čo ide urobiť, je správne. Eutyfros odpovedá, že je to
správne, pretože to tak chcú bohovia. V tejto chvíli nechá Platón Sokrata vysloviť vetu, ktorá
sa dá považovať za najsilnejšiu ranu teistickej morálke: „Je to, čo je sväté, sväté preto, lebo to
tak chcú bohovia alebo to oni schvaľujú preto, lebo je to sväté?” (Platón, 2000, 14) Pozrime
sa na prvú časť tohto argumentu: veci sú nesprávne, pretože to hovorí Boh. To znamená, že
Boh robí isté druhy chovania nesprávne tým, že ich za nesprávne prehlási. Z toho vyplýva, že
ak by Boh prehlásil, že zabíjať je správne, tak by to správne bolo. Toto však vyvracia
argument, že morálka je závislá na Bohu. Tvrdiť, že zabíjať je nesprávne len kvôli tomu, že to
tvrdíme my, by znamenalo, že to, čo je správne alebo nesprávne, je relatívne. Avšak to, že isté
konanie je správne alebo nesprávne, pretože to hovorí Boh, nerobí morálku o nič menej
relatívnu. Teraz sa skúsme zamyslieť nad druhou časťou tohto argumentu: Boh hovorí, že
veci sú nesprávne, pretože sú nesprávne. Boh, ktorý je nekonečne múdry, rozpozná
nesprávnosť istého druhu konania a informuje nás o ňom. Ak teda pripustíme, že Boh
nerozhoduje o tom, čo je správne a čo nesprávne, pretože existuje istá norma toho čo je a čo
nie je správne, nezávisle na Božej vôli, tak tým vyvrátime argument proti ateizmu, pretože
potom nepotrebujeme bohov, aby sme boli morálni: ak existuje morálnosť mimo bohov,
môžeme konať aj bez sprostredkovateľov a ísť priamo k prameňu etického správania. Názor,
že veci sú správne alebo nesprávne preto, že to vraví Boh sa nazýva teória božského
nariadenia. Teisti by sa mohli pokúsiť obhájiť túto teóriu tým, že aj napriek tomu, že zabíjať
je nemorálne preto, že to hovorí Boh, Boh by nikdy nehovoril opak a to preto, lebo je dobrý.
Dobrý Boh by nás nikdy nenavádzal na to, aby sme sa medzi sebou vraždili. Problém tejto
odpovedi však tkvie v tom, že ak popisujeme Boha ako dobrého, pravdepodobne tým máme
na mysli morálne dobro. Ale podľa teórie božského nariadenia povedať, že Boh je morálne
dobrý, neznamená nič viac, než povedať, že On povedal, že On je dobrý. To však môže
hovoriť aj Boh, ktorý nás bude navádzať, aby sme sa medzi sebou vraždili. Argument, že
morálka je závislá na Bohu je teda vyvrátený.
Prečo byť dobrý?
Mnoho veriacich si rado kladie rečnícku otázku, prečo byť dobrý ak neexistuje Boh? Mnoho
ľudí bude súhlasiť s argumentom, že ak by ľudia neverili v Boha, pravdepodobne by nejednali
mravne. Napríklad Voltaire nechcel dovoliť svojim priateľom, aby sa pred jeho
služobníctvom bavili o ateizme, pretože chcel, aby jeho právnik, krajčír, sluhovia i žena verili
v Boha, lebo potom by ho menej okrádali a podvádzali. Ak však jediný dôvod, prečo konať
dobro je ten, že sa chcem zapáčiť Bohu alebo sa chcem vyhnúť Božiemu trestu a získať
odmenu, potom čo je to za morálku? Michael Shermer (2004, 259) k tomu píše: „ Ak uznáš,
že keby nebol Boh, že by si kradol, klamal, podvádzal, potom si nemorálny človek, ale ak by
si aj naďalej bol dobrý aj keby ťa žiadna vyššia moc nekontrolovala, potom si morálny
človek. Ak to tak je, potom netreba Boha na to, aby si bol dobrý.“ Väčšina ľudí bude súhlasiť,
že morálka tam, kde nie je polícia je morálnejšia, než tam, kde je udržovaná políciou. Ľudia
nepotrebujú Boha na to, aby boli dobrí. Ak aj veriaci pripustia, že ateista môže konať rovnako
morálne ako oni, vysvetľujú si to tým, že je to tak preto, lebo boli vychovávaní v kultúre,
ktorá má alebo donedávna mala silnú náboženskú tradíciu. Ale je to skutočne tak? Existovali
kultúry, ktoré mali vysoko vyvinutú morálku a pritom buď nemali žiadne náboženstvo alebo
nemali náboženstvo, ktoré by sa obzvlášť sústredilo na definovanie morálky. Napríklad starí
Gréci. Samozrejme, neboli dokonalí, mali otroctvo, ale otroctvo existovalo aj na silne
nábožensky založenom juhu USA. Starí Gréci boli mravne kultivovaní. Ich mravný kódex bol
veľmi podobný tomu nášmu. Aj oni považovali vraždu, krádež a podobné veci za nesprávne.
V starom Grécku sa žilo civilizovane a aj napriek tomu sa ich náboženstvo na rozdiel od toho
nášho nijak zvlášť nesústredilo na definovanie toho, čo je správne a čo nie je. Zeus a ani iní
grécki bohovia nikomu žiadne mravné prikázania neudeľovali. Náboženstvo a morálka boli
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v starom Grécku na sebe prevažne nezávislé. Takže existovali celé civilizácie, morálne
vysoko vyspelé civilizácie, ktoré sa rozmáhali aj bez morálky založenej na náboženstve. Zdá
sa teda, že existuje viac menej univerzálny morálny kódex, kódex, ktorý odcudzuje napríklad
vraždu alebo krádež, ku ktorému ľudia inklinujú tak ako tak.
Morálka veriacich vs. morálka neveriacich
Pokiaľ veríme, že náboženstvo je jediným základom pre morálku, potom by veriaci mali byť
morálnejší než neveriaci. Laboratórne experimenty naopak preukázali, že veriaci a neveriaci
riešia morálne dilemy dosť podobným spôsobom a sú pri tom ovplyvnení úplne inými
faktormi, ako je ich vyznanie - napríklad náhlivosťou ako v slávnom experimente Johna
Darleyho a Daniela Batsona (1973) o "dobrom Samaritánovi". V roku 1973 v USA na
Univerzite v Princetonu majú študenti teológie predniesť prednášku na tému „dobrý
samaritán“. Dá sa predpokladať, že v každej prednáške zaznejú slová ako: pomoc, solidarita,
ohľaduplnosť, láska atď. Ako sa ale ukáže na konci výskumu, jedna zmena podmienky vyvolá
niečo nečakaného. Pred samotným vystúpením sú rečníci ponechaní sami vo výukovej
miestnosti, ktorá je na opačnej strane kampusu než prednášková miestnosť. Zatiaľ čo študenti
jednotlivo opúšťajú výukovú miestnosť, organizátor jednej polovici z nich povie, že meškajú
a mali by sa poponáhľať, zatiaľ čo druhej polovici povie, že idú včas a majú dostatok času.
Študentov počas cesty do prednáškovej miestnosti čaká nepríjemné prekvapenie. Priamo
v strede cesty sa na zem zrúti osoba, ktorá volá o pomoc. Samozrejme sa jedná o nastraženú
osobu, ktorá iba predstiera zdravotné problémy, aby zistila reakcie študentov. Vzhľadom
k tomu, že jedna skupina sa ponáhľa a druhá nie, dajú sa očakávať rôzne reakcie na človeka
volajúceho o pomoc. Výsledok je takýto: skupina študentov, ktorá sa neponáhľala pomohla
tomuto človeku vždy. Avšak skupina, ktorá sa ponáhľala, mu takmer v 90% neposkytla
pomoc a ani sa danej osoby neopýtali, či je v poriadku a či nepotrebuje pomoc. Nie je to však
v rozpore s predstavou o správaní sa „dobrého samaritána“? Všetci študenti boli po svojich
prednáškach požiadaní, nech povedia, prečo nepomohli bezmocnému človeku. Odôvodňovali
to tým, že mali naponáhlo a to úplne zmenilo ich správanie. Všetci do jedného tvrdili, že keby
nemeškali, tak by mu bez váhania pomohli. Obyčajná zmena jednej podmienky absolútne
zmenila ich chovanie.
Ďalším experimentom na preukázanie toho, že veriaci a neveriaci riešia morálne
dilemy dosť podobným spôsobom je myšlienkový experiment, s ktorým prišiel psychológ
a evolučný biológ na Harvarde Marc Hauser. Hauser tento myšlienkový experiment skúmal
pomocou dotazníka56, kedy cez najrôznejšie hypotetické morálne dilemy zaznamenával
reakcie ľudí. Výsledky potvrdili predstavu, že základy morálneho správania sú súčasťou
ľudskej prirodzenosti. Nezáležalo na náboženskom presvedčení, štatisticky všetci odpovedali
rovnako. Pozrime sa teraz na príklady dilém, ktoré Hauser (2007,3) vymyslel.
Po koľaji sa nekontrolovateľne pohybuje vlak, ktorý mieri na koľaj, na ktorej sa práve
nachádza päť ľudí. V našom prípade je prítomná ešte jedna osoba, Denis, ktorá stojí
u výhybky a má možnosť odkloniť vlak na vedľajšiu koľaj. Nanešťastie sa na tejto koľaji
vyskytuje jeden človek a prehodenie výhybky by znamenalo jeho smrť. Denis môže prehodiť
výhybku a zabiť jednu osobu, alebo nemusí urobiť nič a tým nechať zomrieť päť osôb. Má
Denis výhybku prehodiť alebo nie?
Skúsme sa teraz pozrieť na druhý príklad. Po koľaji sa nekontrolovateľne rúti vlak
priamo na päť ľudí. Frank sa nachádza na lávke nad koľajou a jediný spôsob ako zastaviť
tento vlak, je zhodiť do jeho cesty nejaký ťažký predmet. Ale jediným dostupným ťažkým
predmetom je muž nadmernej hmotnosti, ktorý rovnako ako Frank pozoruje vlak z lávky.
56

Od semtembra 2003 do januára 2004 sa ho zúčastnilo okolo 5000 respondentov z viac ako 120 krajín sveta
a rôzneho vierovyznania.
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Frank môže zhodiť tohto muža z lávky a tým mu spôsobiť smrť alebo ho nezhodí a tým
dopustí smrť tých piatich. Má Frank zhodiť toho muža z lávky?
Ako výskum myšlienkového experimentu dopadol? Keby platilo, že morálka je božie
slovo, mali by tieto prípady posudzovať ateisti inak než veriaci ľudia a na vysvetlenie by mali
uvádzať rozličné dôvody. Výsledky tohto testu ukázali niečo celkom iné. Nebolo štatistického
rozdielu medzi odpoveďami jedincov s náboženským pozadím alebo bez neho. V prvom
prípade odpovedalo áno 85% opýtaných, v druhom prípade odpovedalo áno iba 12%
opýtaných. Ako je to možné? Veď v oboch prípadoch išlo o záchranu piatich životov oproti
jednému. Vysvetliť, prečo je v jednom prípade morálne obetovať jedného na záchranu piatich
a v druhom nie, je pre všetkých obtiažne. Odpoveď ponúkli Green a Cohen (2001), ktorí
poukázali na to, že medzi týmito prípadmi existuje rozdiel. Za pomoci magnetickej
rezonancie skúmali pri odpovediach na problematické otázky účastníkom mozgy. Dospeli
k záveru, že v prvom prípade sa aktivovali iné funkčné systémy ako v druhom. Autori opísali
prvú dilemu ako neosobnú, vzhľadom na to, že prehodenie výhybky je jednoduchý
a neosobný čin. V tom prípade neosobná dilema aktivuje tie oblasti mozgu, ktoré majú v réžii
skôr kognitívne zložky. „Morálny kalkul“, ktorého sme schopní pri neosobných dilemách, je
ťažiskom utilitárneho myslenia. Je to naša vnútorná predispozícia vypočítať si, že smrť
jedného človeka je lepšia ako smrť piatich ľudí. Na rozdiel od prvej dilemy je druhá osobná,
pretože ide o akt, ktorým je zhodenie muža z mosta, prostredníctvom vlastných rúk. Pri
osobnej dileme je spustená silná emočná reakcia a aktivovaný špeciálny sociálno-emočný
systém. Táto reakcia sa vyvinula evolúciou ako adaptačná funkcia, ktorá im pomáha prežiť.
Pri osobnej dileme si Greene a Cohen všimli aj dlhší reakčný čas, ktorý je potrebný pre toto
morálne rozhodnutie. Svedčí to o konflikte, ktorý vzniká medzi kognitívnou a emočnou
zložkou, kedy prvá zložka sa snaží korigovať tú druhú. Z toho vyplýva, že v morálnom
usudzovaní má svoju úlohu tak funkcia kognitívna, ako aj emočná.
Takéto štúdie začínajú poskytovať empirickú podporu pre myšlienku, že tak isto ako
máme mnohé iné psychologické schopnosti mysle, vrátane reči a matematiky, máme aj
morálne schopnosti intuitívne rozoznávať dobro a zlo. Ľudská prirodzenosť obsahuje celú
radu podobných pravidiel, ktorými evolúcia utvorila našu myseľ a ktorá určuje, aké morálne
systémy a presvedčenia je schopná prijať. Takých systémov je mnoho avšak fundamentálny
základ všetkých bude jednotný a nebude v rozpore s mravnou povahou ľudskej prirodzenosti.
Z toho vyplýva, ako píše Dawkins, že „nie sme morálni kvôli náboženstvu, naopak
náboženstvo je morálne kvôli nám.“ (Dawkins, 2009,251) Mojím cieľom nebolo kritizovať
náboženstvo ako také, iba som chcel spochybniť presvedčenie, že morálka je závislá na Bohu
a náboženstve a že bez Boha by neboli možné žiadne morálne hodnoty a že by sme nejednali
správne, ak by tu nebolo náboženstvo, ktoré nám ukazuje cestu.
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Východiská a implikácie tradíciou ustanovenej morálky
Gabriela Martišková
Abstrakt. Morálny univerzalizmus predpokladá existenciu princípov morálnej povinnosti
a štandardov morálnej hodnoty platných pre všetky ľudské bytosti. Morálni relativisti zase
tvrdia, že morálne fakty a pravdy existujú, ale sú nejakým spôsobom ustanovené, či závislé od
našich morálnych presvedčení, reakcií a zvykov. V článku bude predstavená tradíciou
konštituovaná morálka, ktorá by mohla naplniť očakávania zástancov morálneho
univerzalizmu i relativizmu. MacIntyrov koncept spoločensky zakotvenej tradície
racionálneho skúmania popiera možnosť nezávislého rozumného skúmania morálky. Morálka
je totiž viazaná na racionalitu spoločenstva. Morálna tradícia zahŕňa istý typ racionality a
spôsob zdôvodňovania presvedčení. MacIntyrova pozícia býva často kritizovaná pre jej
relativistické implikácie. Cieľom textu bude ukázať, ako možno dospieť k univerzálnym
morálnym tvrdeniam z vnútorného rámca tradície a vyhnúť sa morálnemu relativizmu.
Výsledkom nárastu poznatkov o spôsoboch života v rozličných kultúrach sveta je kulminujúci
spor súperiacich teórií v oblasti morálnej filozofie. Jednotlivé kultúrne spoločenstvá majú
vlastné predstavy o dobre, ich presvedčenia o spôsoboch uskutočnenia dobrého ľudského
života sa líšia. Nemusíme však zostať v globálnej rovine pre to, aby sme rozpoznali súťaž
o najpresvedčivejšiu morálnu teóriu či už v rovine akademickej debaty, alebo spoločenskej
praxe. Prepojenie teoretickej a praktickej morálnej roviny sa deje v živote jednotlivca od
detstva. Rodičia predstavujú prvé vzory, ktoré dieťa kopíruje v správaní. Rozprávky od
detstva formujú naše základné etické postoje. Etická výchova je súčasťou vzdelávacieho
procesu a dôležitým základom kurikula. Učiteľ etiky sa často ocitá v neľahkej situácii, keď je
vyzývaný žiakmi, aby rozhodol rôzne etické dilemy. Takéto situácie predstavujú úskalie, pri
ktorom sa teoretik musí postaviť za jednu etickú koncepciu, ktorú považuje za
najpresvedčivejšiu alebo skĺznuť do skepticizmu, či relativizmu. Cieľom predloženého článku
je predstavenie na tradícii založenej morálnej teórie, ktorá na jednej strane reflektuje
existenciu súperiacich morálnych teórií, avšak sa nestavia do pozície sudcu, ktorý by mal
rozhodnúť o najpresvedčivejšej z nich. Na druhej strane táto teória akceptuje dôsledky
odlišnosti jednotlivých spoločenstiev, no neústi do relativizácie morálnych hodnôt a teórií.
Prostredníctvom analýzy MacIntyrovej pozície morálneho partikularizmu procedúry
zodpovieme otázku, nakoľko je jeho pozícia kompatibilná s možnosťou existencie
univerzálnej morálky a súčasne, do akej miery je jeho pozícia imúnna voči relativistickým
implikáciám.
Morálny relativizmus pripúšťa pluralitu morálnych faktov a právd. Pripúšťa stav, kedy
za rovnakých observačných podmienok môžu mať dvaja pozorovatelia odlišné reakcie na
rovnaké skutky v ideálnych podmienkach. Taktiež, ak existujú odlišné systémy morálnych
presvedčení, ktoré uspokojujú epistemické podmienky, potom je pravda a nepravda
jednotlivého morálneho presvedčenia relativizovaná voči rozdielnym morálnym systémom
(The Cambridge Dictionary of Philosophy: etický konštruktivizmus, 1999, 283). Morálny
relativizmus teda odmieta existenciu univerzálnych právd. Všetky morálne princípy sú platné
relatívne vzhľadom ku kultúre, či individuálnej voľbe. Princípy sú platné relatívne voči
konvenciám danej kultúry, či spoločenstva (The Cambridge Dictionary of Philosophy:
relativism, 1999, 790). Morálny univerzalizmus uznáva existenciu univerzálnych princípov
morálnej povinnosti a štandardov morálnej hodnoty platná pre všetky ľudské bytosti. Pod
morálnym partikularizmom procedúry možno rozumieť východiskovú pozíciu MacIntyrovej
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filozofie spočívajúcu v presvedčení, že každé spoločenstvo predkladá vlastné štandardy
argumentácie a zdôvodnenia. Súčasne jeho východisko predpokladá existenciu prepojenia
morálnych návykov s morálnymi hodnoteniami a s morálnou komunitou. MacIntyrova
filozofia je univerzalistická v predpoklade, že správne ustanovené morálne skúmanie dospieva
k morálnym pravdám, ktoré zaväzujú všetky racionálne ľudské bytosti (Kuna, 2010, 137).
Tradíciou ustanovená morálka
Tradícia, ako ju MacIntyre chápe, zastáva dôležitú úlohu v odpovediach na základné otázky
etiky: Aký druh vecí je dobrý? Aké konanie je dobré? Čo je dobré pre človeka? Cieľom
článku je pomenovanie východísk a hľadanie implikácií tradíciou založenej morálky. Pre jeho
dosiahnutie je potrebné predstaviť tradíciou ustanovenú morálnu teóriu. MacIntyrova teória
o uskutočnení dobrého ľudského života sa nezaobíde bez adekvátnej koncepcie cností. Jeho
etika cnosti je vystavaná v troch etapách, na pozadí ktorých je možné porozumieť cnostiam
v ľudskom živote: prax, naratívny poriadok jednotlivého ľudského života a morálna tradícia
(MacIntyre, 1981, 186-187). Morálna tradícia teda dáva jednotu výkladu cností a je potrebná
pre porozumenie ľudského konania. Prvá rovina porozumenia cnostiam sa týka praxe. Prax je
kooperatívna spoločensky zavedená ľudská činnosť, prostredníctvom ktorej možno dosahovať
dobrá inherentné tejto činnosti, čím sa rozvíjajú cnosti človeka, koncepcie cieľov a dobier
(MacIntyre, 1981, 220). Prostredníctvom praxe možno dosiahnuť dobrá, ktoré sú s ňou
vnútorne prepojené. Zároveň identifikácia inherentných dobier je možná len účasťou na
príslušnej praxi. Meradlá zdatnosti majú pre prax konštitutívny charakter. Čo znamená byť
dobrým v konkrétnej praxi akou je napríklad futbal nie je ľubovoľné. Štandardy dokonalosti
sú určené jednak pravidlami futbalu, teda meradlami, ktoré konštituujú futbal, ako aj
účastníkmi praxe, ktorí dosiahli istý stupeň dokonalosti. Dobrý futbalista je teda zároveň
autoritatívnym pre futbal a v snahe o dosiahnutie dokonalosti vo futbale sa môže futbalista
usilovať o dosiahnutie dokonalosti vo futbale rovnakými technikami ako dobrý futbalista,
ktorý sa takto stáva vzorom. Prostredníctvom praxe sa dosahujú kolektívne dobrá, prax teda
prináša dobro aj pre ostatných účastníkov praxe. Bez cností je prežitie praxe v dejinách
nemožné. Cnosti sú nevyhnutné pre udržanie praxe a možností dosahovania dobier
prostredníctvom účasti na praxiach (MacIntyre, 1981, 190).
V každej kultúre nájdeme príbehy z dávnych dôb, ktoré si ľudia z generácie na
generáciu rozprávajú. Morálku si osvojujeme prostredníctvom rozprávaných príbehov.
Rodičia nás učia morálnemu správaniu príkladom od detstva. Rozprávajú nám rozprávky,
v ktorých je jasne odlíšené dobro od zla a na jednoduchých príbehoch dieťa pochopí rozdiely
medzi dobrým a zlým konaním. Osvojí si všeobecné princípy, ako napríklad: dobro by malo
byť odmenené a zlo potrestané. Druhá rovina, ktorá je potrebná pre porozumenie cnosti je
rovina naratívneho poriadku jednotlivého ľudského života. MacIntyre tvrdí, že konanie
môžeme identifikovať len tak, že sa na jednej strane odvoláme na dejinný kontext
konajúceho, ako nositeľa určitej role, majúceho isté úmysly a na druhej strane tieto úmysly
usporiadame do kontextu dejín prostredia, ktorému prináležia (MacIntyre, 1981, 208).
Prítomnosť je utváraná morálnou minulosťou a spôsob prerozprávania dejín je príbehom,
ktorý tvorí súčasnosť (MacIntyre, 1981, 130).
Tak sa dostávame k tretej rovine potrebnej pre výklad cností. Je ňou morálna tradícia.
Kto som, je z veľkej časti to, čo som zdedil a minulosť je tak prítomná v mojej prítomnosti.
Stávam sa časťou histórie a nositeľom tradície (MacIntyre, 1981, 221). V širšom zmysle
možno pod morálnou tradíciou rozumieť súbor rôznych spoločensky ustanovených pravidiel
charakteristický pre nejakú spoločnosť.
Lepšie porozumieť morálke možno aj odpoveďou na otázku čo znamená byť
človekom. MacIntyre tvrdí, že: „človek je tak vo svojom konaní a praxi, ako aj v myšlienkach
hlavne príbehy rozprávajúci živočích“ (MacIntyre, 1981, 216). V tejto časti naznačuje
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spoločnú črtu ľudí, ktorá je v jazyku a v spôsobe vyjadrovania sa cez príbehy. Príbehy nás
učia o minulosti, vykladáme nimi fungovanie sveta. Jediný spôsob porozumenia našej či inej
kultúre je možný cez príbehy, ktoré kultúru utvárajú. Úlohou morálnej tradície je priviesť nás
k cnostiam prostredníctvom rozprávania príbehov (MacIntyre, 1981, 216). Tradícia zohráva
kľúčovú úlohu vo výchove k cnostiam a cnosti, ktoré v rámci spoločenstva považujeme za
dôležité sú podmienené morálnou tradíciou, pretože ponúka spôsob, ktorým cnostiam
rozumieme. Tradícia tiež zahŕňa súbor okolností, ktoré tvoria život jednotlivca, spoločenská
rola, do ktorej sa narodí. Tradícia, ktorej súčasťou je život jednotlivca je priestorom pre
hľadanie dobier ľudského života.
Tradícia je natoľko zrelou, nakoľko sú jej stúpenci schopní čeliť stretom s radikálne
odlišnými a nesúhlasiacimi pozíciami a hľadať spôsob ako prekonať problémy
nesúmerateľnosti a nepreložiteľnosti (MacIntyre, 1988, 327). Do života tradície teda patria
konfrontácie s inými tradíciami. Tak ako v súčasnosti vládne presvedčenie, že je možné
prekladať texty vzdialených kultúr do textov, z ktorých sa učia študenti, pričom nielen oni, ale
ani ich učitelia neovládajú jazyk kultúry, o ktorej sa učia. Podobné presvedčenie sa objavuje
aj vo forme filozofických téz o univerzálnej preložiteľnosti (MacIntyre, 1988, 327-328).
V súvislosti s preložiteľnosťou textov prichádza otázka, za akých podmienok sme schopní
preložiť texty jednej myšlienkovej tradície do inej, ak je jazyk každej tradície odlišný. Do
akej miery je možné porozumenie medzi dvomi odlišnými tradíciami? Jednou z možností pre
porozumenie medzi dvomi tradíciami je prekonanie podobných historických premien. Medzi
tradíciami tak môže dôjsť k lingvistickému a spoločenskému obohateniu. Z dosiahnutia
porozumenia medzi tradíciami možno dospieť k rôznym výstupom. Stúpenec môže vo svetle
rozdielností odmietnuť svoju tradíciu, môže nastať situácia, kedy nie je možné rozhodnúť,
v čom sa dve tradície odlišujú, alebo je možnosť, aby v štandardoch jednej tradície dala
súperiaca tradícia odpoveď na otázky prvej tradície (MacIntyre, 1988, 370).
Jazyk je dôležitým znakom tradície, pretože je spoločnou črtou určitej komunity
žijúcej v nejakom čase, zdieľajúcej presvedčenia, inštitúcie a praxe. Jazyk tak predstavuje
prostriedok pre vyjadrenie idióm, ktorých použitie predpokladá zviazanosť s istými
presvedčeniami, inštitúciami, praxami (MacIntyre, 1988, 373). Črty jazyka sú veľmi úzko
prepojené so systémom presvedčenia, so spôsobom popisu a vysvetlenia, ktoré je v textoch
obsiahnuté. K týmto charakteristikám patria aj štandardy pravdivosti a racionality. Vyňatím
textov z istej tradície a preložením do iného jazyka sa často neutralizuje koncepcia pravdivosti
a racionality a ich historický kontext (MacIntyre, 1988, 384). Texty takto vytrhnuté z ich
pôvodného konceptuálneho rámca sa môžu zdať v inej tradícii s odlišným rámcom
pravdivosti a racionality ako nekonzistentné, prípadne nepravdivé. Adekvátny preklad je
schopný urobiť len ten, kto sa naučí jazyk cudzej tradície ako svoj druhý prvý jazyk.
„Súperiace tradície môžu byť veľmi odlišné v niektorých črtách, ale podobné v iných: texty,
spôsoby hodnotenia, celé praxe ako sú hry, remeslá a vedy“ (MacIntyre, 1988, 387).
Pre rozvíjanie tradície je nevyhnutné poznať a čítať texty, ktoré tvoria jazykový základ danej
tradície. Tradícia je z časti konštituovaná kanonickými textami, ktoré vyžadujú filozoficky
premyslené skúmanie. Pre tradíciu sú kanonické texty nevyhnutné, lebo obsahujú základné
referencie pre skúmanie, argumenty, debatu a konflikt s inou tradíciou (MacIntyre, 1988,
383). „Hranice jazyka sú zároveň hranicami nejakej jazykovej komunity, ktorá je súčasne tiež
spoločenskou komunitou“ (MacIntyre, 1988, 373). Každá tradícia je zakotvená v osobitných
súboroch výpovedí, či skutkov a týmto spôsobom aj vo všetkých osobitnostiach určitého
špecifického jazyka a kultúry (MacIntyre, 1988, 371). Každá tradícia je teda stelesnením
skupiny výpovedí, konaní, špecifického jazyka a kultúry.
V súvislosti s názorom, že každý z nás je nositeľom istej tradície sa kladie otázka, či je
možné hodnotiť nejakú tradíciu objektívne, či existuje na tradíciu pohľad zvonka? MacIntyre
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odpoveď ukazuje na probléme stretu dvoch súperiacich intelektuálnych tradícií.57 Tvrdí, že
nejestvuje neutrálny spôsob charakteristiky obsahov skúmania, či štandardy, ktorými by bolo
možné hodnotiť tvrdenia tradícií (MacIntyre, 1988, 166). Dve súperiace tradície majú odlišné
štandardy hodnotenia vedeckého skúmania, môžu mať odlišné kritériá pravdivosti, rozdielne
vedecké metódy. Tvrdenie, že neutrálny pohľad z vonka nejestvuje, môže vyvolať
pochybnosti o snahe zrelativizovať možnosť objektívneho skúmania, cez odvolávanie sa na
kontextovú podmienenosť.
Keďže nemáme objektívne štandardy pre porovnanie tradícií, musíme sa vzdať
takýchto cieľov. Čo nám však môže pomôcť riešiť problémy vo vnútri našej tradície je
poznanie súperiacich tradícií. Cez pojmy súperiacej tradície možno charakterizovať jej obsah
a odmietnuť nekompatibilné časti s jej základnými tézami. V prípade, že tradícia, ktorej
účastníkmi sme stagnuje, alebo sa v nej objavujú neriešiteľné antinómie, možno hľadať zdroje
pre riešenie problémov v súperiacej tradícii. Na to, aby sme sa mohli stať kritikmi tradície,
musíme ju pochopiť zvnútra a ukázať na jej nedostatky v kontexte jej vlastných kritérií
hodnotenia (MacIntyre, 1988, 166-167). Napriek tomu, že sa tradície v mnohých
charakteristikách od seba odlišujú, majú aj niečo spoločné. Spoločnou črtou je podriadenosť
tradícií autorite logiky. Deje sa to v rovine teórie i praxe. Každá tradícia je charakteristická
istým typom racionality, líšia sa v štandardoch zdôvodňovania, ktoré vytvára pozadie pre
presvedčenia. V každej tradícii je možné nájsť určité porozumenie spravodlivosti (MacIntyre,
1988, 351).
Východiská a implikácie tradíciou ustanovenej morálky
V ďalšej časti textu pomenujeme základné predpoklady a implikácie tradíciou ustanovenej
morálky. Analýza vybraných atribútov MacIntyrovej koncepcie bude slúžiť pre odhalenie čŕt,
ktoré by boli konzistentné s univerzalistickou predstavou a súčasne kompatibilné s jeho
partikularistickými východiskami. MacIntyre prijíma tri základné predpoklady: aristotelovskú
teleológiu, tomistickú tradíciu a biologicko-spoločenské obmedzenia človeka.
Základnou inšpiráciou pre tradíciou ustanovenú morálku je Aristotelova etika.
Predpokladom MacIntyrovej etiky cnosti je aristotelovská metafyzika.58 V nej prijíma
predstavu existencie ľudského telosu. Podmienkou zrozumiteľnosti ľudského konania je
kontextuálne nazeranie na jednotlivý život. Len ak budeme chápať ľudský život ako ucelený
príbeh, budeme môcť pochopiť ľudské konanie a zároveň odhaliť konečný cieľ človeka
(MacIntyre, 1981, 203). Cnosti, ktoré nám pomáhajú prežiť dobrý ľudský život môžeme
získať prostredníctvom praxí.59 Participáciou na spoločenských praxiach získavame vnútorné
dobrá, ktorými sú charakteristické a ktoré môžeme výlučne vykonávaním týchto činností.
Hoci Aristoteles reflektoval existenciu súperiacich morálnych systémov, ako aj jemu
predchádzajúce druhy morálok, svoju etiku považoval za vrchol morálnej teórie a praxe.60 Vo
viacerých ohľadoch je však tradíciou ustanovená morálka nearistotelovská, na základe čoho
môže byť kompatibilná s procedurálnym partikularizmom. MacIntyre je nearistotelovský
v dvoch rovinách. V prvej rovine reflektuje súperiace morálne systémy a nemožnosť dospieť
57

MacIntyre v diele porovnáva Aristotelovskú a Augustiniánsku tradíciu a vysvetľuje, ako mohol Tomáš
Akvinský spojiť dve odlišné a v 13. storočí súperiace tradície.
58
Hoci MacIntyre odmieta Aristotelovu metafyziku ako východisko pre svoju etickú teóriu a snaží sa ju nahradiť
sociologickým podložím, neskôr priznáva, že aristotelovskú metafyziku nikdy neobišiel, ale bola vždy implicitne
prítomná v jeho morálke. Viac v: Kuna, 2010, 21-26.
59
MacIntyre používa pojem prax v dvoch významových rovinách. Bližšie k tejto problematike v Kuna, 2009,
827-838.
60
Prepojenosť a závislosť teórie od praxe sa ukazuje ako ďalšia aristotelovský črta v MacIntyrovej morálnej
filozofii. Podľa MacIntyra nie je možná morálna teória nezávislá od praxe a skutočná hodnota teórie sa napokon
ukáže až v morálnej praxi. (MacIntyre, 1981, 181)
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k zhode medzi vzájomne nesúmerateľnými morálkami. Nepredpokladá existenciu náhľadu
z božieho oka, ani sa nepasuje do pozície nezainteresovaného sudcu schopného rozhodnúť
medzi súpermi a vybrať najadekvátnejšiu univerzálne platnú morálku. Druhá rovina je
spojená s tým, že Aristotela neprijíma len ako samostatného mysliteľa, ale ako predstaviteľa
dlhej tradície myslenia (MacIntyre, 1981, 146). Na tomto mieste možno poukázať na význam,
ktorý MacIntyre prisudzuje tradícii. „Základom koncepcie takejto tradície totiž je, že
minulosť nie je nikdy niečím, čo by sme mohli len tak odhodiť, a že prítomnosť je naopak
zrozumiteľná výlučne ako výklad minulosti a reakcie na ňu.“ (MacIntyre, 1981, 146)
Uvedomuje si existenciu súperiacich morálnych teórií, aj svojich predchodcov. Nestavia sa
teda do pozície sudcu, ktorý tvorí teóriu spĺňajúcu všetky zvolené kritériá adekvátnosti, či
obhájiteľnosti. Napokon sám tvrdí, že sa nedokážeme zhodnúť ani na kritériách pre určenie
nadradenej zo súperiacich teórií. Jeho filozofický projekt však ponúka konceptualizáciu, ktorá
dokáže zodpovedať aj komplikované epistemické otázky. Aristotelovské východisko, ktoré
prijíma je teda jedno partikulárne stanovisko, z ktorého reflektuje existenciu súperiacich
tradícií. Jeho teleologicky orientovaná etika však ašpiruje na predstavenie univerzálnej
metódy, prostredníctvom ktorej by mohol človek spoznať dobro, o ktoré sa má v živote
usilovať.
Ďalším dôležitým východiskom pre tradíciou ustanovenú morálku je MacIntyrov
tomizmus. Terčom kritiky sa často stáva snaha o odhalenie nadčasovo platných univerzálnych
hodnôt. MacIntyrov historický prístup pri skúmaní odlišných morálnych systémov však na
jednej strane odhaľuje ich spoločné prvky a spôsoby fungovania, na druhej strane ponecháva
možnosť hodnotenia jednotlivej tradície aplikáciou jej vlastných meradiel a kritérií
hodnotenia. Pre porozumenie súčasnosti je nutné poznať minulosť. Každý z nás je podľa
MacIntyra nositeľom tradície. Naša rola, ktorú v živote hráme je súčasťou tradície. Morálnej
tradícii dáva zmysel koncepcia dobra, ktorá je utvorená na jej pozadí. Dobrá, o ktoré sa
v živote usilujeme si volíme na pozadí morálnej tradície, ktorej nositeľmi sme (MacIntyre,
1981, 222). MacIntyre aplikuje partikularizmus procedúry na odhalenie univerzálnych prvkov
v nekompatibilných morálnych systémoch. Jestvuje viacero morálnych tradícií. Každá z nich
môže ponúkať odlišný zoznam cností, ba dokonca aj samotný výklad pojmu cnosť. V každej
možno odhaliť inú predstavu o spravodlivosti, či odlišné kritériá pre postačujúce
zdôvodnenie. MacIntyre však ukazuje, že naprieč rôznymi kultúrami a tradíciami možno
odhaliť spoločné prvky. Každá tradícia poskytuje vnútorné kritériá pre postačujúci výklad jej
základných etických konceptov.
MacIntyre uznáva existenciu faktov determinujúcich človeka, ktoré sú spoločné pre
všetkých členov živočíšneho druhu. Dôležité východisko pri hľadaní odpovedí na otázky
o dobrom ľudskom živote predstavuje biologická a spoločenská podmienenosť človeka.
MacIntyre chápe človeka ako spoločenskú bytosť a tvrdí, že sú typy dobier, ktoré nemôže
jednotlivec sám dosiahnuť. Medzi ne patria spoločné dobrá v reťazi dávania a prijímania. „Ak
chceme konať v prospech takýchto dobier, v snahe dosiahnuť prosperitu racionálnych
živočíchov, potom potrebujeme pozmeniť naše prvotné túžby takým spôsobom, ktorý nám
umožní spoznať neprimeranosť akejkoľvek jednoduchej klasifikácie túžob, ako je delenie na
egoistické či altruistické“ (MacIntyre, 1999, 119). Človek sa rodí do vzťahu závislosti od
rodičov a ľudí, ktorí sa v detstve starajú o naplnenie jeho základných potrieb. Postupne
dosahuje nezávislosť, ktorá mu umožní stať sa prakticky racionálnym aktérom. V snahe
dosiahnuť takúto nezávislosť a podieľať sa na dosahovaní spoločných dobier je podľa
MacIntyra aktuálny Aristotelov zoznam cností: spravodlivosť, umiernenosť, pravdovravnosť,
statočnosť a iné. Tieto cnosti nám umožňujú stať sa rozumnými, nezávislými aktérmi
a zúčastňovať sa vzťahov dávania a prijímania. Prostredníctvom týchto vzťahov dosahujeme
ciele. K aristotelovskému zoznamu cností MacIntyre pridáva cnosti nezávislosti a vedomej
závislosti, ktoré súvisia s biologickým podmienením človeka a jeho dispozíciou uskutočňovať
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vzťahy v spoločenstve iných ľudí (MacIntyre, 1999, 120). Na základe biologických
podmieneností človeka ako rozumového živočícha nás spája a zaväzuje táto príslušnosťou
k nášmu druhu.
Predstavili sme základné atribúty a východiská tradíciou ustanovenej morálky. Ďalej
sa budeme venovať zhrnutiu záverov, ku ktorým takáto morálna teória smeruje. Rozličné
spoločenstvá vykonávajú odlišné typy praxí a zdieľajú odlišné štandardy morálneho
hodnotenia. Jedným z dôsledkov MacIntyrovej pozície je fakt, že každá tradícia má vlastný
spôsob racionálneho skúmania. Každé spoločenstvo má vlastné spôsoby zdôvodnenia svojich
presvedčení, používa vlastné kritériá hodnotenia. Tieto spôsoby skúmania poskytujú vnútorné
meradlá pre hodnotenie tradície (MacIntyre, 1988, 167). Hoci teda možno odhaliť rozličné
spôsoby skúmania v rôznych tradíciách myslenia, MacIntyre odhaľuje aj spoločné črty
všetkých tradícií. Každá tradícia je podľa neho podriadená autorite logickosti na úrovni teórie
aj praxe. Istý typ racionality možno nájsť v každej tradícii, tak je možné stretnutie s rôznymi
porozumeniami spravodlivosti (MacIntyre, 1988, 351). Každé myslenie sa odohráva
v kontexte spôsobu myslenia, ktorý prechádza kriticizmom, prekonávaním hraníc toho, čo sa
v tradícii zdôvodňuje (MacIntyre, 1981, 222). „Zistili sme, že je nemožné odpovedať na dané
otázky z vonkajšieho stanoviska voči všetkým tradíciám a že zdroje adekvátnej racionality sú
prístupné jedine zvnútra tradícií“ (MacIntyre, 1990, 369). Spôsob interpretácie jednotlivých
čŕt MacIntyrovej morálky umožňuje kritiku jeho pozície pre relativistické implikácie.
Otvárajú sa otázky o možnosti rozhodnutia medzi dvomi súperiacimi koncepciami, či
o výbere neosobných a objektívnych kritérií pri hodnotení nekompatibilných tradícií.
Partikularizmus procedúry
U MacIntyra je morálka viazaná na spoločenstvo. Spoločnosť tvorí a je utváraná morálnou
tradíciou. Morálna tradícia zahŕňa istý typ racionality, spôsob zdôvodňovania presvedčení.
Toto sú spoločné atribúty, ktoré MacIntyre nachádza v každom morálnom systéme. Súčasne
tvrdí, že nejestvuje „pohľad z božieho oka“ na jednotlivé morálne systémy s možnosťou
vybrať práve jeden. Morálka je prepojená s typom racionality spoločenstva- teda je
partikulárna vzhľadom k socio-kultúrnemu priestoru, ku ktorému je naviazaná. Súčasne však
možno rozhodnúť medzi súperiacimi tradíciami. Hodnotiť ich možno prostredníctvom ich
vlastných štandardov a kritérií hodnotenia. Tak je možné odhaliť vnútorné inkoherencie
a nedostatky tradície. Racionálne obhájiteľná morálna teória nemôže presvedčiť, či niečo
povedať racionálnej osobe za hranicami morálnej komunity, ktorej praxou je daná teória
(Kuna, 2010, 93). MacIntyrova teória spočíva v partikularizme procedúry, nie výsledku.
Morálne návyky sfarbujú morálne vnímanie. Morálne hodnotenie je často v samotnej teórii.
Morálny dôvod je racionálne dynamický vnútorne voči tradícii morálneho skúmania (Kuna,
2010, 66). Morálnym skúmaním človek dospeje k cieľu vlastnému jeho druhu. MacIntyrov
morálny rozum, teda minulé a súčasné hodnotenia a zdôvodňovania ľudí špecifickej morálnej
komunity, sociálnej a kultúrnej tradície môže nárokovať na univerzalitu. (D´Andrea, 2006,
403-404). Tradíciou ustanovená morálka sa ukazuje ako ašpirujúca pre dosiahnutie istého
typu univerzality. Hoci akceptuje závislosť morálnych hodnôt od zdieľaných presvedčení
istého spoločenstva, každá spoločnosť je charakteristická vlastnou predstavou spravodlivosti,
kritériami pre určenie pravdivosti a štandardmi racionality. Jednotlivé predstavy o morálke
však môžu viac či menej uspokojovať kritériá hodnotenia príslušného spoločenstva.
Literatúra
AUDI, R. (ed.). 1999. The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition. Cambridge:
Cambridge Univesity Press. 1039 s. ISBN 978-0-521-63722-0.
D´ANDREA, T. 2006. Tradition, Rationality, and Virtue: The Thought of Alasdair
MacIntyre. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd, 2006. 504 s. ISBN 978-0-7546-5112-3.
Zborník vedeckých štúdií

Strana 182

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

KUNA, M. 2009. Význam praxe pre teóriu: Rekonštrukcia argumentu Alasdaira MacIntyra.
In: Filozofia, 2009, 64, 9, s. 827-838.
KUNA, M. 2010. Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra. Ružomberok: Katolícka
univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta. 251 s. ISBN 978-80-8084-553-7.
MACINTYRE, A. 1981. After Virtue : A Study in Moral Theory. London: Duckworth. 286 s.
ISBN 978-0-7156-3640-4.
MACINTYRE, A. 1988. Whose Justice? Which Rationality?. Notre Dame, Indiana: Notre
Dame University Press. 410 s. ISBN 80-7298-082-3.
MACINTYRE, A. 1990. Three Rival Versions of Moral Enquiry. Notre Dame, Indiana: Notre
Dame University Press. 410 s. ISBN 978-0-268-01877-1.
MACINTYRE, A. 1999. Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues.
Peru, Illinois: Carus Publishing Company. 165 s. ISBN 9978-0-715-63860-6.

Zborník vedeckých štúdií

Strana 183

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

Nová tvár individualizmu – dôsledky pre človeka, spoločnosť
a výzvy pre výchovu
Katarína Vančíková
Abstrakt. Autorka sa v príspevku zamýšľa nad významom etického individualizmu
v liberálnych spoločnostiach a naznačuje trend jeho prerastania do polohy
postomodernistického individualizmu, ktorý má podobu radikálneho antropocentrizmu.
Poukazuje na okolnosti a príčiny tejto zmeny, ktorá nespočíva v samovoľnej premene
človeka, ale v okolnostiach jeho súčasného života. V ďalšej časti príspevku opisuje dôsledky
postmodernistického individualizmu pre jedinca i spoločnosť, na základe ktorého formuluje
základné princípy výchovy.
„To, čomu tu musíme porozumieť je morálna sila skrývajúca sa za pojmami, akými je
sebauskutočnenie. Ak sa ich budeme snažiť vysvetliť jednoducho ako druh egoizmu či
morálneho laxného postoja, ako sebauspokojenie, ktoré je v protiklade k prísnejšej,
náročnejšej minulosti, dostaneme sa na scestie“.
Charles Taylor
Vo viacerých súčasných sociologických dielach sa môžeme stretnúť s pojmami
personalizovaná či individualizovaná spoločnosť. V úvahách o povahe postmodernej doby
vyjadrujú tieto pojmy nový postoj človeka k sebe samému i k svojmu okoliu, ktorý vedie
podľa skeptikov k zániku socializácie založenej na disciplíne a k sociálnej anómii. Dôvodom
je podľa nich zvýšená orientácia človeka na vlastné potreby, pôžitky. Podľa D. Bella (1999)
sú naše kroky vedené hedonistickými hodnotami, v terminológii Ch. Lascha (1991) a G.
Lipovetského (1998) žijeme v spoločnosti narcisov. Individualizmus znepokojuje, pretože
jeho odvrátenou stránkou je koncentrácia na JA, ktorá nielenže splošťuje, ale i zužuje naše
životy, významovo ich ochudobňuje a odpútava ich od ostatných ľudí a spoločnosti (Taylor,
2001). Avšak individualizmus zároveň bol a je najoriginálnejšou charakteristikou Západu,
rozhodujúcim faktorom jeho úspechu, základom jeho etických hodnôt, optimizmu, vedy,
politickej stability a ekonomického rastu (Smith, Koch, 2011).
Individualizmus ako etický princíp sa rozvíjal viac ako dvetisíc rokov a podľa Ch.
Smitha a R. Kocha (2011) je komplexným produktom jedinečného rozvoja európskeho a
amerického myslenia a dejín a základným znakom, v ktorom sa od seba výraznejšie odlišujú
západné a nezápadné krajiny. Nazeranie na individualizmus ako na morálny princíp odkazuje
na jeho základnú funkciu, ktorou je navrhnutie nejakého modelu spoločnosti, vyjadrenie
určitého názoru na to, ako by mala spoločnosť fungovať a ako by v nej mali jednotlivci žiť.
Etický individualizmus „sa zakladá na postuláte, podľa ktorého absolútne podstatné –
podstatné tak povediac tvárou v tvár univerzu – je to, čo individuálne bytosti, každá sama o
sebe, dokážu zo svojho života vytvoriť a čo z neho skutočne vytvárajú. Etický
individualizmus tvrdí, že každý individuálny ľudský život je v tomto zmysle posvätný...sám o
sebe dôležitý, že každý život je darom božím“ (Dworkin, 1994, s. 60). Etický individualizmus
sa rozvíjal stovky rokov a ruka v ruke s ním i ideál autenticity. Úvahy o človeku ako o bytosti
s vnútornou hĺbkou, ktorá je schopná určovať svoj smer sa rodila postupne, no zarezonovala
najmä v období renesancie. Neskoršie Herderovo presvedčenie o tom, že každý z nás má svoj
originálny spôsob ako byť človekom sa stalo nespochybniteľnou súčasťou vedomia
moderného človeka. Dnes už nikto nepochybuje o tom, že ak človek nie je verný sám sebe,
míňa sa cieľu svojho života. Ideál autenticity zostáva podľa Ch. Taylora (2001) naďalej
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platným ideálom a nemali by sme naň rezignovať. V liberálnych demokratických
spoločnostiach by totiž mala byť kľúčová otázka všeobecného práva človeka „byť sám
sebou“, práva rozvíjať vlastnú identitu v podmienkach slobody bez nátlaku a reštrikcií.
Kultúra autenticity tiež predpokladá spôsob spolužitia založený na férovosti, ktorá požaduje
pre každého jedinca rovnakú šancu a možnosti na rozvoj svojej identity.
Etický individualizmus so svojim dôrazom na autenticitu bytia sa stal východiskom
liberálnych koncepcií a hnutí, ktoré hlásali, že blaho individuálnych ľudských životov nemôže
byť ľahkovážne obetované pre nič iné“ (Dworkin, 1994, s. 60). Tým liberalizmus pripísal
ľudskému životu i politický význam a zdôraznil, že blaho individuálnych ľudských životov
musí byť i imperatívnym kolektívnym politickým cieľom každého štátu, ktorý by mal
vytvárať podmienky pre úspešný a šťastný život svojich občanov (ibid). Ten by mal byť
zabezpečený aj vďaka existencii ľudských práv, ktoré by mala každá spoločnosť garantovať
všetkým občanom bez rozdielu.
Etický individualizmus teda tvorí kľúčové východisko liberalizmu. Avšak ako
upozorňoval A. Tocqueville (2006) nesmie ísť o individualizmus v zmysle egoizmu ako
premrštenej lásky k vlastnej osobe, ale o uvážený a pokojný cit. Žiaľ, ako predvídal tento
filozof, nebezpečenstvo prehnaného individualizmu narastá a kultúra autenticity, ktorá stála
pri zrode liberálnych hodnôt sa má tendenciu znehodnocovať (Taylor, 2001). Postmoderný
individualizmus prerástol do podoby radikálneho antropocentrizmu. Sebauskutočnenie
človeka sa vzťahuje len na jeho JA, pričom požiadavky, ktoré sa nachádzajú mimo naše
vlastné priania a ašpirácie, či už vychádzajú z dejín, tradície, spoločnosti, prírody či od Boha,
sa popierajú a delegitimizujú (ibid). Práve povšimnutie si sklonu k sebastredným módom a
subjektivizmu viedol sociológov k vytvoreniu slovnému konštruktu kultúra narcisov, s
ktorým sa dnes tak často stretávame.
Dôvodov, prečo etický individualizmus prerástol do svojej postmodernej podoby
egoizmu či narcizmu je niekoľko. Viacerí autori pripisujú túto premenu príchodu nových
foriem ekonomického života, ktoré poskytujú väčší priestor pre slobodný trh a podnikanie.
Nový spôsob zabezpečovania živobytia postavil do popredia jedinca, ktorý musí zaujať
svojimi výkonnostnými i osobnostnými kvalitami, ako i svojim originálnym prístupom. V
takto organizovanom svete „musíme predviesť na čo stačíme ako jednotlivci, nie ako členovia
nejakej skupiny, rodu či rasy. Najväčší obdiv si možno získavajú tí, ktorí sa napriek svojej
príslušnosti k určitej skupine, rodu či rase presadia ako nezávislí jedinci“ (Eriksen, 2010, s.
50). Súčasné pracoviská opúšťajú model centralizovaných spoločenstiev a kompetencie i
zodpovednosť prechádza na jednotlivcov, ktorí musia prichádzať s vlastnými nápadmi a
postupmi. Ďalšou príčinou moderného individualizmu je podľa Ch. Taylora (2001) zvýšená
mobilita a trend života v urbanizovaných oblastiach, kde sú vzťahy medzi ľuďmi neosobné.
Neustála migrácia ľudí za lepšou prácou a atraktívnejším životom spôsobuje pretrhávanie
väzieb a vznik neosobných a povrchných kontaktov, ktoré nahrádzajú predošlé intenzívnejšie
a bezprostrednejšie vzťahy. Všetky tieto tendencie sa podľa autora podieľajú na prehlbovaní
sociálnej anómie. Život v nových podmienkach nás podľa neho núti pripisovať stále väčší
význam inštrumentálnemu rozumu, vďaka ktorému kalkulujeme a vyhodnocujeme situácie
bez ohľadu na okolie, a len vo vzťahu k vlastným individuálnym potrebám a úžitku. Všetky
uvedené vonkajšie vplyvy sú doplnené výrazným vnútorným dôvodom znehodnotenia
pôvodných princípov individualizmu a autenticity. Je ním smerovanie našej vysokej kultúry k
nihilizmu, teda k negácii či delegitimizácii všetkých horizontov zmyslu (Taylor, 2001). Ch.
Taylor zdôvodňuje svoje tvrdenie takto: „Človek, ktorý v živote hľadá zmysel a snaží sa
zmysluplne určiť sám seba, sa musí ocitať v horizonte dôležitých otázok. To je
sebadeštruktívne pre také formy súčasnej kultúry, ktoré sa sústreďujú na sebauskutočnenie v
opozícii voči požiadavkám spoločnosti a prírody a vylučujú dejiny a väzby
solidarity...Vylúčiť požiadavky prekračujúce JA vlastne znamená potlačiť podmienky
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významu, a uvoľniť tak priestor trivializácii...Inak povedané, svoju identitu môžem určiť len
na pozadí vecí, na ktorých záleží“ (ibid, s. 43). Je teda legitímne, že si človek volí svoj život
sám, avšak samotná voľba ešte nie je prejavom autenticity. Autenticita bezpodmienečne
vyžaduje otvorenosť k horizontom zmyslu, preto k skutočnému sebaurčeniu nemôže dôjsť bez
vzťahu k hodnotovým rámcom spoločnosti či komunity, v ktorých jedinec žije a hodnoty
nemôžu byť vnímané len ako čisto subjektívne záležitosti. Postmoderné koncepcie
individualizmu a autenticity sa však opierajú o koncepcie hodnotového subjektivizmu a
odmietajú dialogický rámec, ktorý nás spája s našou kultúrou a ľuďmi, ktorí v nich žijú, čo
podľa Ch. Taylora vyúsťuje do narastajúceho amoralizmu (ibid).
Deštruktívne následky postmoderného individualizmu sa prejavujú na viacerých
úrovniach. Najpesimistickejšie prognózy hovoria o postupnom zániku sociálneho poriadku a
nástupe anarchie a bezprávia v dôsledku bezhraničnej slobody, ktorú postmoderný
individualizmus postavil na piedestál. Výklad slobody je dnes u mnohých ľudí mylný.
Znamená svojvôľu a konanie bez ohľadu na svoje okolie. Teraz záleží na tom, aby bol človek
proste sám sebou, aby sa rozvíjal úplne nezávisle na kritériách iných (Lipovetsky, 1998).
Oslobodenie jednotlivca od zbytočných a ťaživých spoločenských obmedzení sa podľa F.
Fukuyamu (2005) stalo kultúrnou témou dnešnej spoločnosti. J. M. Buchan (podľa
Fukuyama, 2005) je presvedčený, že ľudské správanie sa scvrkáva na sledovanie
neredukovateľných individuálnych preferencií. Individualistický utilitarizmus však znamená
pre slobodu väčšie riziká ako totalitarizmus (Roskovec, 2002) a ohrozuje i samotný koncept
ľudských práv. Vedie totiž k jeho vyprázdňovaniu, „pretože sa neustále zvyšuje počet
záujmov, dobier a túžob, ktorú sú pozdvihované na úroveň práv“ (Prehlásenie Ramseyovho
kolokvia, 2002). Pred absolútnou slobodou varujú i liberálni myslitelia, ktorí kritizujú
radikálne formy liberalizmu. Podľa G. Himmelfarbovej predstavuje sloboda odlúčená od
tradície a zvyklostí, od morálky a náboženstva, sloboda, ktorá pokladá indivíduum za jediný
zdroj a za jediného pána a vládcu všetkých hodnôt a stavia jedinca do nepriateľskej pozície
voči štátu a spoločnosti hrozbu pre liberalizmus ako taký. Znakom „pokročilej civilizácie“ je
naopak človek, ktorý sa vzďaľuje stavu divokej nezávislosti a poľutovaniahodnej
individuálnosti (1994, s. 120, 122). Preto i v liberálnych demokraciách sú potrebné zákonné
obmedzenia na úrovni minimálneho štátu, ktorý plní funkciu akéhosi „nočného dozorcu“.
Potrebuje však bdelú prítomnosť občana, ktorý sa cíti zodpovedný za spoločnú vec
(Kołakowski, 1994). Sloboda človeka teda musí existovať v určitých hraniciach, a to i v
spoločenských (Kosová, 2003). Byť slobodný neznamená byť úplne nezávislý na svojom
okolí. Veď identita každého človeka sa formuje vždy v dialogickom vzťahu s inými ľuďmi a
jej rozvoj je podmienený mierou uznania zo strany iných. Preto zrelá, autentická a slobodná
osobnosť môže vyrásť len vďaka schopnosti reflektovať hodnoty svojej kultúry a uvedomenia
si svojej prirodzenej závislosti na okolitom svete.
Individualizmus ako taký neznamená hrozbu pre liberálnu spoločnosť. Naopak, je jej
tmelom a pohonným motorom. Skutočný, zodpovedný individualizmus nie je amoralizmom.
„Znamená ovládanie seba samého, úsilie o dosiahnutie ešte nedosiahnutého – a nie
neprítomnosť úsilia, etiky a starostlivosti...Individualizmus od jednotlivca vyžaduje zmysel
pre etiku a spoločenstvo“ (Smith, Koch, 2011, s. 168). Odmietanie individualizmu je
prejavom spochybňovania našej kultúry (ibid), no nevšímavosť voči postupnému odklonu od
individualizmu ako morálneho princípu smerom k individualizmu ako amorálnemu fenoménu
nás rovnako môže doviesť na scestie. Individualizmus ako ľudské hľadanie osobnej slobody a
zodpovedného sebavyjadrenia musí byť založený na dôvere a reciprocite, ktorá sa môže
uskutočňovať aj vďaka pocitu záväznosti k liberálnym hodnotám, ktoré tvoria konštrukciu
ľudských práv.
Otázka individualizmu sa stala i témou pedagogiky. V českých a slovenských
podmienkach postavila do kontrapozície autorov konzervatívneho a humanisticky
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(osobnostne) orientovaného prúdu. Konzervatívny prúd sa stavia kriticky k humanisticky
orientovaným koncepciám výchovy a vzdelávania. Podľa B. Pupalu „vzrast personalizačného,
individualizačného procesu vo fungovaní spoločnosti nemusí znamenať nič dramatické
(naopak, možno ho vnímať ako dovršovanie demokracie vo fungovaní spoločnosti), predsa
len so sebou prináša isté riziká a napätia, dobre čitateľné aj v samotnej oblasti výchovy.“
Profesijná pedagogická reprezentácia prináša podľa autora novú tvár tém, týkajúcich sa
výchovy a vzdelávania, motivovanú starosťou o individuálne potreby a záujmy dieťaťa. Do
obehu sa dostávajú „základné charakteristiky typizujúce psychopopový, personalizovaný,
narcistický individualizmus: ohľad na záujmy jednotlivca a rešpektovanie až neutralizácia
odlišností (dieťaťa či skupín minoritných detí), psychologizácia podmienok života (výchovy),
uvoľnená hravosť a relaxovanosť, potláčanie externých nárokov disciplinácie, zaujatie pre
osobnosť (dieťaťa, aj učiteľa)“ (Pupala, 2004, s. 26). Za najväčšie riziká takéhoto prístupu
považujú autori tieto skutočnosti (voľne podľa Pupala, Kaščák, Humajová, 2007):
- Školská socializácia prispieva k homogenizácii stále viac diferencovaného sociálneho
života, a to tak, že si v nej žiak osvojí určité rovnaké hodnoty, ktoré zabezpečia
sociálnu integritu, celistvosť. Prílišné zdôrazňovanie individuality vo vzdelávaní vedie
k triešteniu spoločnosti, k nespravodlivej stratifikácii podľa sociálneho pôvodu a pod.
- Cieľ školského vzdelávania sa v humanistických koncepciách chybne formuluje ako
schopnosť sebarealizácie podľa individuálnych potrieb a záujmov. Do popredia sa
kladie výchova, čím sa značne redukujú funkcie školy. Pojmy výchova a vzdelávanie
nemôžu byť ponímané ako konkurenčné, pretože škola k výchove prispieva
vzdelaním. Vzdelávanie nemôže byť vytláčané výchovou, ktorá je chybne ponímaná
ako rozvoj psychických funkcií a je plná rozvíjania tvorivosti, pozitívneho prežívania
a hrania sa. Podstatným faktorom výchovy v škole a budovania kultúrnej identity
a subjektivity detí je osvojovanie si učiva a práca s ním.
- Výchova plní v spoločnosti dôležitú antropologickú funkciu, tzn. zabezpečuje
uchovávanie a odovzdávanie tradičných kultúrnych hodnôt zo staršej generácie na
mladšiu. Tradičný model výchovy a školského vzdelávania túto funkciu zabezpečoval.
Úlohou výchovy je pripraviť človeka na život v spoločnosti, resp. vpraviť ho do
existujúcich podmienok tak, že si osvojí existujúce spoločenské hodnoty a stane sa tak
jej plnohodnotným členom. Výchova založená na princípoch liberálneho fungovania
spoločnosti dospelých (zdôrazňujúca individuálne hodnoty, potreby, slobodu)
likviduje spoločenskú funkciu a ohrozuje integritu spoločnosti. Výrazná liberalizácia
výchovy a vzdelávania je preto podľa autorov nežiaduca.
Oproti názorom konzervatívneho prúdu stoja autori, ktorí si uvedomujú riziká
postmodernistického individualizmu, no odmietajú zavrhnúť individualizmus ako etický
princíp vo všeobecnosti. Podľa Š. Porubského kritika humanisticky orientovanej školy
podsúva čitateľovi „obraz rozvrátenej školy, v ktorej ide iba o zábavu, obsahovú prázdnotu,
submisívne správanie učiteľov bez pedagogickej autority, a hlavne o takpovediac totálne
potláčanie akýchkoľvek socializačných a vzdelávacích funkcií školy v mene individuálnych
slobôd“ (Porubský, 2010). Humanistická pedagogika však nemá takúto podobu. Vychádza z
konceptu antropologického poňatia výchovy, podľa ktorého je potrebné prekonávať
pedagogické experimenty vychádzajúce z poňatia výchovy ako výroby patričného ideálneho
typu ľudí a vymedziť výchovu z podstaty človeka, teda z jeho definície (Pelcová, 2000).
Výchova by mala byť snahou o kultiváciu človeka (Pelcová, 2000; Porubský, 2010).
Ako ale kultivovať človeka v podmienkach narastajúceho amoralizmu? Vychádzajúc zo
základných premís etického individualizmu je možné formulovať základné princípy výchovy
ponímanej ako kultivácia človeka takto:
1. Každý ľudský život je dôležitý a posvätný. Etický individualizmus v silnom zmysle slova
má podobu humanizmu, ktorý vychádza z presvedčenia, že „zdar individuálneho
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ľudského života nesmie byť ľahkovážne obetovaný pre nič iného“ (Dworkin, 1994, s.
60). V pedagogickej praxi sa tento princíp premieta do antropologického zamerania
deklarovaného ako „obrat k dieťaťu“ (bližšie Helus, 2004). Každé dieťa si zaslúži
rešpekt, ktorý sa prejavuje vo zvýšenom zreteli k osobnosti dieťaťa, k potrebám
a možnostiam jeho rozvoja (ibid). Prístup k dieťaťu by mal byť založený na úcte,
vzájomnej dôvere, tolerancii, na porozumení potrebám dieťaťa a citlivej orientácie v ňom
(Spilková, 2008). Úcta k ľudskému životu je vyjadrená i v dôraze na „preformatívny
význam detstva pre ďalší život jedinca, pre kvalitu osobnosti v dospelosti a s tým spojený
apel na to, aby bolo detstvo prežívané čo najkvalitnejšie“ (Spilková, 2008, s. 4).
2. Každá ľudská bytosť je schopná zo svojho života vyťažiť niečo hodnotné. Každý z nás je
schopný určovať svoj smer – každý z nás má svoj originálny spôsob ako byť človekom.
Základným princípom výchovy, ktorá si dáva za cieľ kultivovať osobnosť dieťaťa je
viera vo vzdelávateľnosť každého dieťaťa. V každom žiakovi sa ukrývajú potenciality,
ktoré je nutné rozvíjať, pričom rozvíjanie detskej osobnosti je potrebné vnímať ako
„vzdelávanie v najširšom význame tohto slova, teda ako uvádzanie do poznania,
sprostredkovávanie spoločenských hodnôt a noriem, ako kultiváciu sociálnych vzťahov,
kognitívnych, emocionálnych, vôľových, mravných, estetických i etických kvalít
dieťaťa“ (Spilková, 2008, s. 4). Rešpektovanie autenticity a jedinečnosti dieťaťa sa
prejavuje v apelovaní na individualizáciu vzdelávania, vďaka ktorej sa vo výchove
snažíme dosiahnuť maximum v rozvoji každého žiaka s ohľadom na jeho individuálne
možnosti.
3. Každý človek má právo rozvíjať vlastnú identitu v podmienkach slobody bez nátlaku
sa reštrikcií. Prejavom slobody v školskom prostredí nie je svojvôľa a anarchia. Sloboda
vo výchove sa prejavuje vo vytváraní priestoru pre vlastné rozhodovanie dieťaťa, voľnu
a zodpovednosť za dôsledky spojené s voľbou. Ak zdôrazňujeme princíp slobody vo
výchove nespochybňujeme dôležitosť disciplíny ako „slobodne prijatej autority určitého
poriadku“, či autority učiteľa ako legitímnej moci (pozri Kosová, 2003). Súhlasíme i s
tvrdením S. Štecha (2007), že určité podriadenie sa normativite je kultúrne nutné, ak chce
byť jedinec kompetentným členom spoločnosti. Nemôže však ísť o „podriadenie sa
existujúcemu sociálnemu systému ako hotovému tvaru – to vedie k totalite, stagnácii
spoločnosti“ (Kosová, 2003, s. 119). Ako píše N. Pelcová (2008), vo výchove by nemalo
ísť o podriadenie mravnosti všeobecným normám, ale o rozvíjanie mravnosti a to s plným
uvedomením si skutočnosti, že ľudská činnosť má svoju technickú i etickú dimenziu. Tak
sa žiak v školskom prostredí v procese učenia (vrátane neasociatívneho) oboznamuje
s poznaním, ktoré je objektivizované vo forme pravidiel, noriem, kódexov správania
a pod., čo N. Pelcová (2008, s. 140) označuje ako akési minimum vynútiteľné systémom
vonkajších sankcií (ibid). Ak ale chceme vychovať človeka, ktorý bude schopný tvorivo
žiť v kultúre a ďalej ju rozvíjať, nie je možné opomenúť etickú dimenziu ľudskej
činnosti, ktorá je „vnútorným rysom každého vedomého ľudského konania, spočíva vo
zvažovaní predpokladov, možností, dopadov a dôsledkov toho, čo robím. Etická dilema
je odvrátenou stránkou technického prevedenia“ (ibid). Školská socializácia preto
nemôže byť nástrojom indoktrinácie, ale priestorom kultivácie človeka (porovnaj
Pelcová, 2004; Porubský, 2010).
4. Etický individualizmus nie je formou egoistickej a premrštenej lásky k sebe samému.
Podporovanie individualizmu v školskom prostredí nemusí jednoznačne znamenať
prehlbovanie amoralizmu, ktoré vedie k sociálnej korózii. „Napriek tomu, že osobnostne
orientované poňatie vzdelávania kladie veľký dôraz na vytváranie priestoru pre
individuálny rast, realizáciu potencialít, na právo byť subjektom vlastného utvárania, je
súčasne s tým zdôrazňovaný význam socializačných procesov, rozvoj pospolitosti,
spolupráce a vzájomnej pomoci“ (Spilková, 2008, s. 5). Etický individualizmus je
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postavený na premise, že úspech individuálneho života jednotlivca súvisí s úspechom
spoločenstva, ku ktorému patrí. „Ľudia patria k nesmierne rozmanitým spoločenstvám
etnického, biologického, náboženského, profesijného, geografického a sociálneho rázu.
Keď o sebe premýšľajú, jasne si uvedomujú, že po etickej stránke sú začlenení do týchto
spoločenstiev rôznej povahy. Inými slovami, ľudia sú si vedomí, že úspech alebo
neúspech mnohých z týchto spoločenstiev, ku ktorým prináležia, je konštitutívnou
zložkou úspechu a neúspechu ich vlastného života ako indivíduí“ (Dworkin, 1994, s. 71).
Osobnostne orientovaná výchova sa môže tiež oprieť o poznatky modernej biológie,
ktoré odkazujú na človeku prirodzenú sociabilnosť – schopnosť vytvárať pravidlá,
dodržiavať ich a trestať tých, ktorí pravidlá spoločenstva nedodržiavajú (vrátane seba
samých) (Fukuyama, 2005). Je chybou považovať ľudí za osamelých nositeľov práv, t. j.
jedincov bez prirodzeného sklonu k spoločnosti, ktorí sa združujú a púšťajú do
spoločných podujatí len vtedy, keď to slúži na dosiahnutie ich individuálnych cieľov.
Schopnosť spolupracovať je nám totiž daná – založená predovšetkým na príbuzenských
vzťahoch, ale i na recipročnom altruizme (bližšie Fukuyama, 2005).
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Hodnoty a životné pocity ako predpoklad etickej výchovy
v súčasnej rodine
Viera Štefancová
Abstrakt. Charakter a usporiadanie ľudských hodnôt patrí k základným charakteristikám
identity človeka. Prvým prostredím, v ktorom sa formujú hodnoty človeka, je pritom rodina.
Má dominantný vplyv na formovanie osobnosti človeka, na utváranie jeho noriem a hodnôt.
Hodnotové prostredie rodiny je tak kľúčovým prostredím, v ktorom sa formuje aj zmysel pre
dobro a zlo. Z tohto pohľadu možno chápať hodnoty aj ako jeden z faktorov etickej výchovy
v rodine. Za posledné obdobie sa však stále častejšie možno stretnúť s tým, že hodnoty ľudí
sú narúšané, sú v rozpore s ostatnými prvkami sociálneho prostredia, napr. v ňom platnými
normami, alebo sú zaťažené vysokou mierou vzájomnej konfliktnosti alebo sú aj navzájom
nezlúčiteľné. Aké pocity „dobra“ a zla“ na ich základe možno očakávať? Stať je
sociologickým pohľadom a pokúša sa nájsť odpovede na otázky akými hodnotami žijú a aké
životné pocity sa formujú v súčasnej slovenskej rodine? Do akej miery sú tieto hodnoty
v porovnaní s ostatnými obyvateľmi Európy špecifické?
Spoločenský priestor hodnôt
Hodnoty sú jedným zo základných prvkov motivácií konania ľudí, spoluurčujú jeho ciele,
pomáhajú nastavovať prostriedky na ich dosahovanie. V konečnom dôsledku sú však zároveň
aj normatívami, ktorými sa všetko ľudské snaženie „pomeriava“. Stavajú človeka do svetla
etických konfrontácií, a to nielen v rámci vlastných hodnotových štruktúr ale aj v
kontexte skupinových a spoločenských hodnôt. Sú teda zároveň aj určitou formou
spoločenskej kontroly. V súvislosti s úvahami o súčasnom stave morálky, o etickom
smerovaní spoločnosti a o jeho príčinách, je preto dôležité venovať pozornosť práve
hodnotám, ktoré sú zdrojom životných pocitov súčasného človeka. Pri pohľade na ne a na
spoločenské podmienky, v ktorých sa formujú a menia, možno získať aj jedno z možných
vysvetlení súčasného stavu, ktorý poznamenáva aj morálne cítenie každého z nás.
Hodnoty ľudia v každodennom živote často spájajú buď s niečím cenným,
vyžadujúcim si vynaloženie mimoriadneho úsilia a prostriedkov ale aj s nedostatkom niečoho,
čoho je málo, nedostatok, vyskytuje sa vzácne a pod.61 Za hodnotu tak môže byť považovaný
prakticky akýkoľvek prvok: rôzne ľudské potreby, pocity, situácie, zážitky a pod. Z tohto
61

V súčasnosti sa možno stretnúť s mnohými chápaniami hodnôt. Prudký a kol. prinášajú nasledujúce roviny ich
chápania. 1- hodnoty ako zvláštne vlastnosti skutočnosti, ako objektívne javy, hoci človek ich prežíva
subjektívne; 2- hodnoty ako vzťah, resp. výsledok subjektívneho vzťahu človeka ku skutočnosti. Hodnota je tu
špecifickým vzťahom medzi človekom a vecami, základom ktorého je postoj priazne alebo nepriazne, túžby
alebo odmietania. Zdrojom toto vzťahu môže byť emocionalita človeka (Stern), slobodná voľba (Sartre),
konanie, aktivita (Polin) alebo čokoľvek, čo sa subjekt rozhodne za hodnotu považovať. V tomto chápaní
hodnoty vypovedajú nie o veciach samotných, ale o tom, aký význam pre nás veci majú a aký v nich vidíme
zmysel „o tom, čo je hodnota, rozhoduje v zásade subjekt sám“ ; 3- hodnoty ako niečo, čo je dané Bohom.
Prijatie alebo neprijatie takto chápaných hodnôt je zdrojom zmyslu a spásy človeka a celého ľudského
spoločenstva; 4- hodnoty ako súčasť biologických dispozícií človeka. Napĺňaním pudov (Freud) a ďalších
prírodných dispozícií sa tvoria hodnoty; 5- hodnoty ako produkt skupiny, ako nástroj a výsledok sociálnej
kontroly. Už pri osvojovaní etických noriem sa človek učí, že určité konanie je zlé a neprináša očakávaé
hodnoty. Hodnoty sú tak chápané ako výsledok presvedčenia, že konanie jednotlivca musí zodpovedať záujmom
skupiny, pričom stupeň zhody určuje odpoveď skupiny. V tejto koncepcii sa objavuje chápanie hodnôt ako
výsledku spolupôsobenia rôznych spoločenských vplyvov z hľadiska indivídua i skupiny a je zdôrazňovaný
dominantný vplyv a tlak skupiny na utváranie hodnôt a ich osvojovanie. (Prudký a kol., 2009, s. 23-26).
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pohľadu sú hodnoty vzťahom k vlastným potrebám a k prostriedkom ich uspokojenia a slúžia
ako kritériá pri rozhodovaní sa o zameraní aktivity a meradlo uspokojenia z nej alebo z jej
výsledkov. Bádatelia sa opierajú o rámcové vymedzenie hodnôt ako „všeobecných tendencií
dávania prednosti určitým stavom skutočnosti pred inými“ (Ištvániková – Čižmárik, 2007), či
ako „reakcie na ponuku hodnôt“ (Prudký a kol., 2009, s.31).
Existenciu hodnôt si však uvedomujeme až vtedy, keď potreby, uspokojenie ktorých
sledujeme a ciele, o ktorých rozmýšľame, „majú konfliktné dôsledky na iné hodnoty, ktoré
považujeme za dôležité.“ (Ištvániková – Čižmárik, 2007). Sú vodiacim princípom pri
zvažovaní každej potreby, cieľa či konkrétnej činnosti a preto sa v súvislosti s nimi používa aj
pojem normy konania.
Hodnoty sa chápu zároveň aj ako výsledok hodnotenia a zdroj ďalších hodnotení
(Prudký a kol., 2009, s. 23), pretože sú vždy súčasťou alebo prejavom porovnávania a
klasifikácie, výsledkom ktorej je určitá hierarchická usporiadanosť výsledkov hodnotovej
ponuky nositeľom týchto hodnôt. Definičný priestor hodnôt totiž predstavuje rôznorodé typy
hodnôt, ich nespočetné variácie a kombinácie, ktoré sa prejavujú sa vo viacerých vrstvách.62
Z nich vychádzajú analýzy „rebríčkov hodnôt“, hodnotových orientácií a celých systémov
hodnôt. Dôležité sú predovšetkým tzv. životné hodnoty, ktoré sa vzťahujú k podstatným
atribútom vlastného života. Možno predpokladať, že práve životné hodnoty sú jednou
z podstatných zložiek štruktúry hodnôt. Patria k hodnotám s primárnym významom, pretože
sa týkajú skutočností, zásadných pre život ich nositeľa.
Prakticky vo všetkých teoretických vymedzeniach sa hodnoty chápu ako podstatný
atribút a základ existencie človeka, skupiny, spoločenstva, kultúry, civilizácie, ako súčasť
utvárania sociálneho poriadku, ktorý je pre zachovanie ľudskej existencie nevyhnutný.
Fenomén spoločenskosti je rozhodujúcim momentom aj pre etický rozmer akéhokoľvek
ľudského konania, akejkoľvek spoločenskej činnosti a procesov a poukazuje na potrebu
všímať si problémy „dobra“ a „zla“ nielen z hľadiska jednotlivca a jeho výchovy ale aj zo
spoločenského aspektu. Je potrebné v tejto súvislosti si pripomenúť, že aj v prípade vlastností,
akými sú poctivosť alebo schopnosť viesť ľudí, sú rozhodujúce sociálne determinanty.
Ukázalo sa, že nie sú osoby poctivé a nepoctivé, ale situácie, v ktorých sa ľudia poctivo
chovajú alebo nechovajú.“ (Benedictová, 2007, s.78-79) Ak sa teda zaoberáme ľudským
konaním a jeho morálnymi atribútmi, musíme pochopiť aj inštitúcie, ktoré sa v danej
spoločnosti s ním viažu. A to sa v plnom rozsahu týka aj spoločenských hodnôt.
Kultúra individualizmu a zmena spoločenských hodnôt
Hodnoty stavajú človeka do svetla etických konfrontácií, či už v rámci vlastných
hodnotových štruktúr alebo skupinových či spoločenských hodnôt. Z tohto pohľadu môžu
hodnoty vytvárať vedomie stavu uspokojenia ale na druhej strane môžu byť aj „zdrojom
...napätia, bezradnosti či dokonca anómie...“ (Prudký a kol.,2009, s.11), vyvolaným určitým
nesúladom jednotlivých prvkov.63 Vo väčšine postmoderných spoločností vyvoláva anomický
stav predovšetkým nesúlad medzi neúmerne vysokými nárokmi (cieľmi) jednotlivcov
a skupín a obmedzenými prostriedkami na ich dosahovanie. Spôsobom prekonávania takejto
situácie je často sociálne sa odchyľujúce, deviantné správanie, „kriminalita a násilie, ale aj
62

Rôzne typy resp vrstvy hodnôt identifikovali napr. Rokeach, Schwartz, Hofstede a ďalší, výskumníci, podľa
ktorých sú k dispozícii rôzne triedenia hodnôt. (Porovnaj: Ištvániková- Čižmárik, 2007)
63
O vplyve rôznych protichodných prvkov konania hovorí R. Benedictová ako o „dezorientovaných kultúrach“,
ktoré majú nedostatok integrity. (Benedictová, 2007, s.74) K ich prejavom dochádza podľa nej na základe
konfliktu medzi novými vplyvmi a pôvodným konaním ľudí. „Nesmierna zložitosť a rýchle zmeny prichádzajúce
s každou generáciou vedú nevyhnutne k nedostatočnému súladu ich prvkov. „Západná civilizácia je rozčlenená
do spoločenských vrstiev a rôzne spoločenské skupiny žijúce v rovnakom čase na rovnakom mieste sa riadia
úplne inými normami a poliehajú odlišným motiváciám“ (Benedictová, 2007, s.70 a.n.)
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samodeštrukčné depresie, ktoré môžu neraz viesť až k samovraždám.“ (Ondrejkovič, 2009,
s.46)64
Morálne hodnoty a pravidlá spoločnosti však neznamenajú len obmedzenia pre
jednotlivcov, ale sú nevyhnutným predpokladom ich vzájomnej kooperácie. Zásoba
spoločných hodnôt vystupuje ako významný sociálny kapitál a predpoklad všetkých foriem
skupinového úsilia. Spoločenstvo viažu spolu hodnoty, normy a skúsenosti spoločné jeho
členom. Čím sú tieto hodnoty pevnejšie a hlbšie, tým je pocit spolupatričnosti silnejší.
(Fukuyama, 2005, s. 26) Sociálne cnosti, ako je poctivosť, vzájomnosť a dodržiavanie
záväzkov preto nie sú hodné voľby len ako individuálne etické hodnoty, ale pomáhajú
skupinám, ktoré ich uplatňujú, dosahovať spoločné ciele. (Tamtiež)
V poslednom období však v postmodernej spoločnosti dochádza k presadzovaniu sa
kultu hedonistických hodnôt a k nástupu s nimi spojeného „totálneho“ individualizmu.
Indivíduá a skupiny sledujú len vlastné uspokojenie bez ohľadu na spoločenské ciele a hoci aj
nezamýšľané dôsledky svojho konania. G. Lipovetsky v tejto súvislosti hovorí o tzv. „druhej
individualistickej revolúcii.“ (Lipovetsky, 2008, s.18), Sledovanie množstva individuálnych
a skupinových záujmov síce rozširuje priestor individuálne interpretovaných noriem ale
zároveň so sebou prináša aj rozsiahlu hodnotovú premenu súčasných spoločnosti.65 Moderná
deľba práce a diferenciácia možností vedú ku stavom bez všeobecnejšie platných pravidiel,
vzorov a noriem v spoločnosti. Staré pravidlá sa rúcajú skôr ako sa nové stačia utvárať
a stabilizovať sa ako regulatívy sociálnej činnosti. Súčasná spoločnosť vo výsledku prosperuje
na rúcaní pravidiel, pri ktorom sa „staré spoločenské vzťahy, komunity a technológie
odstraňujú v prospech nových a účinnejších,“ (Fukuyama, 2005, s.23) Dôsledkom toho je, že
individuálny záujem sa stáva síce nižším, ale zato stabilnejším základom spoločnosti než
cnosť.
Tento paradox významne zasahuje spoločnosť ako vnútorne prepojený celok
spoločenských väzieb. Na jednej strane, v spoločnosti ohromne vzrástli možnosti voľby
a príležitosti pre jednotlivcov, ale na druhej strane, „ligatúry, ktoré ich viažu do sietí
sociálnych záväzkov, sa výrazne uvoľnili.“ (Tamtiež, s. 62) Ľudia sa síce môžu „slobodne
združovať s kýmkoľvek, ale nie sú schopní prijímať morálne záväzky, ktoré by ich
s ostatnými ľuďmi spájali do skutočných spoločenstiev.“ (Tamtiež, s. 63) Je to situácia,
v ktorej členovia spoločnosti nestrácajú iba väzby k spoločnosti ale ... strácajú aj vzájomné
sociálne väzby medzi sebou. (Ondrejkovič, 2009, s. 47)
Týmto kontextom spoločenských zmien a „kultúry individualizmu“ je poznačený aj
stav hodnotového systému spoločnosti. Individualizmus, pluralizmus a tolerancia vedú ku
kultúrnej rôznorodosti ale pritom narúšajú morálne hodnoty zdedené z minulosti. Počas
predchádzajúcej generácie došlo k posunu v hodnotách a správaní v celom rozvinutom svete.
(Fukuyama, 2005, s.77) Prakticky vo všetkých vyspelých krajinách sa objavuje tendencia
k poklesu dôvery k inštitúciám, najmä k tradičnejším, ktoré sú spojené s autoritou a
donucovaním (napr. dôvera k polícii, armáde, cirkvi); a prejavuje sa tendencia k poklesu
etickosti správania, ktoré by tvorilo základ dôvery – rastie podiel ľudí ochotných v rôznych
64

Takýto stav sociálnej dezintegrácie, stav bez platnosti všeobecných noriem nazýva francúzsky sociológ E.
Durkheim stavom anómie.(Thome,2000). Anómia je tak charakteristická „sociálne odchylným konaním vo
význame nedostatočnej sociálnej regulácie v určitom sociálnom systéme.“ (Ondrejkovič, 2009, s. 48) Je
prejavom, ktorý Fukuyama charakterizuje ako stav, v ktorom „jediným pravidlom sa stalo porušovanie
pravidiel,“ (Fukuyama, 2005, s.27) a nazýva to „kultúrou individualizmu“.
65
Snaha o oslobodenie sa jednotlivca spod ťaživých a obmedzujúcich tradičných spoločenských noriem
a morálnych pravidiel, ktoré významným spôsobom obmedzovali slobodnú voľbu jednotlivca, v polovici 20.
storočia vyúsťuje vo vyspelých krajinách sveta do viacerých emancipačných hnutí (feministické hnutie, hnutie
homosexuálov za slobodnú voľbu partnera, atď.). Tieto snahy síce vo výsledku priniesli do spoločnosti pluralitu
a väčšiu slobodu voľby, ale zároveň aj prehlbujúci sa individualizmus.
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sociálnych súvislostiach správať sa nečestne. (Tamtiež, s.77) Ide v zásade o masívnu zmenu
hodnôt., ktorú Fukuyama charakterizuje: „ Celkovo v spoločnosti existuje menej spoločných
hodnôt a prejavuje sa väčšia konkurencia medzi skupinami.“ (Tamtiež, s. 64) Pri súčasnom
oslabení sociálnej kontroly je dôsledkom tohto stavu dezintegrácia spojená s destabilizáciou
a demoralizáciou spoločnosti. „Človek sa ocitá v situácii nedostatku regulatívov, ktoré by mu
umožnili zvládnuť nielen rôzne osobnostné prejavy (tenzie, napätia a frustrácie) ale aj a najmä
situácie sociálneho života.“ (Štefancová, 2009, s.149) Relativizácia spoločenských noriem tak
spochybňuje a „znefunkčňuje“ celý súčasný svet (rodinu, sociálne skupiny, inštitúcie,
systémy, vlády), základné etické kategórie “dobra“ a „zla“ nevynímajúc.
Individualizmus a zmena hodnôt v súčasnej slovenskej rodine
Vo vzťahu k spomínaným zmenám hodnôt ako dôsledku modernej spoločenskej deľby práce
má kľúčové postavenie rodina. Vo vzťahu k hodnotám zohráva dvojakú úlohu.
Na jednej strane, výsledky výskumov poukazujú na jej dominantný vplyv pri
formovaní a utváraní osobnosti človeka a tým aj jeho hodnôt. (Klčovanská, 2009, s.16)
Z tohto pohľadu je rodina primárnym prostredím, ktoré formuje hodnoty človeka. Dôležité
teda je, akými hodnotami rodina žije, ktoré zdieľa a sprostredkúva svojim členom a ktoré
z nich napokon každý člen rodiny akceptuje a prijíma ako súčasť svojej osobnostnej výbavy.
Na druhej strane, hodnotová orientácia je zrkadlom života nielen rodiny, ale i rôznych
spoločenských zoskupení, komunít a prostredí, v ktorých sa jednotliví členovia rodiny
pohybujú. V tomto význame je sama rodina vystavená pôsobeniu rôznych vplyvov, ktoré
(spätne) modifikujú hodnoty zdieľané príslušníkmi rodiny. V súvislosti s touto „vonkajšou
zraniteľnosťou“ rodiny Fukuyama poukazuje na ďalekosiahle zmeny v reprodukcii a vo
vzťahoch medzi pohlaviami, ktoré nastali v 60. a 70. rokoch 20. storočia, v dôsledku čoho
možno zaznamenať dlhodobý úpadok atomárnej rodiny: význam rodiny poklesol vo všetkých
modernizujúcich sa spoločnostiach, hovorí. (Fukuyama, 2005, s. 51) Možno tak konštatovať,
že v prvom rade sa v spoločnosti zmenila hodnota rodiny samotnej66.
66

Obraz o „vonkajších“ zmenách súčasnej slovenskej rodiny poskytujú demografické a štatistické údaje z
posledného obdobia. Indikujú závažné zmeny a približovanie sa k modelom reprodukčného správania a typu
rodiny, ktorý začal vo vyspelých krajinách prevládať už koncom 20. storočia. Najvýraznejšími trendmi
slovenskej populácie v súčasnosti sú:
- pokles úrovne sobášnosti;
- pokračuje odkladanie sobášov do vyššieho veku;
- pokračujú už nastúpené trendy odkladania rodičovstva do vyššieho veku;
- trend rastu podielu detí narodených mimo manželstva. (Výskumné a demografické centrum ŠÚSR, 2007)
Tieto demografické zmeny a zmeny reprodukčného správania obyvateľov Slovenska indikujú aj konkrétne
prejavy, ktorými na Slovensku predovšetkým sú:
- zrýchľujúci sa rast rozvodovosti, pričom zvýšenie rozvodovosti nad hranicou 40% je s ohľadom na slovenské
špecifiká (religiozita, tradície, stupeň urbanizácie) neočakávaný;
- rozvodovosť aj priemerný vek pri rozvode sa zvyšujú;
- rastie počet neúplných rodín a znižuje sa absolútny a relatívny počet úplných rodín s deťmi;
- klesá počet viacčlenných domácností pri tendencii poklesu narodení jedného, troch a piatich detí v rodinách.
Tieto, z hľadiska demografického vývoja nepriaznivé tendencie sú na druhej strane sprevádzané rastom počtu
rodičov na rodičovskej dovolenke a celkovou tendenciou rastu počtu domácností pri súčasnom zmenšovani
domácností (poklesu počtu členov). V tomto procese sa ukazuje tendencia rastu počtu tzv. nerodinných
domácností, rastu podielu úplných rodinných domácnosti bez detí (trend bezdetnosti) a trend znižovania
priemernej veľkosti domácnosti (t.j. pokles počtu členov domácnosti). (Výskumné demografické centrum ŠÚSR,
2007 a 2011)
Sú to prejavy, ktoré v istom zmysle kopírujú tzv. druhú demografickú revolúciu, ktorá vo vyspelých
priemyselných krajinách už koncom 50. rokov 20. storočia priniesla vzostup rozvodovosti, v 60. rokoch
sexuálnu revolúciu a pokles pôrodnosti, v 70. rokoch sa prejavovala odkladaním rodičovstva, zvyšovaním veku
sobášiacich sa a rastom počtu spolužití bez sobáša, v 80. rokoch sa nie nepodstatná časť pôrodnosti realizuje
mimo manželskej rodiny a pribúdajú domácnosti s jedným rodičom a dieťaťom (deťmi). Prvé desaťročie nového
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Možný v tejto súvislosti uzatvára, že európska forma rodiny, pre ktorú bol vždy
charakteristický dôraz na stabilný rodičovský pár s deťmi, žijúci v relatívnej autonómii, spolu
s reťazou demografických zmien za posledné štyri desaťročia, končí. Trhový model,
charakterizujúci modernu, predpokladá spoločnosť bez rodiny, bez manželstva. (Možný, 2008,
s. 241). Možný hovorí o „trvalom rearanžovaní vzťahovej štruktúry domácností“:
„...industrializované spoločnosti s tržným hospodárstvom transformovali manželstvo. Stala sa
z neho zmluva na dobu neurčitú, ktorú možno jednostranne vypovedať. Rodiny sa môžu
zakladať a končiť, a znovu sa zakladať a končiť.“ (Tamtiež, s. 240)
Štatistické údaje aj na Slovensku naznačené demografické trendy potvrdzujú.
Poukazujú na podstatnú zmenu v reprodukčnom správaní obyvateľov Slovenska. V skúmanej
súvislosti sa tak ponúka otázka: ak sa v uvedenom zmysle posunula hodnota rodiny samotnej,
aké ďalšie zmeny v hodnotách toto „rearanžovanie vzťahovej štruktúry“ v rodine prináša jej
príslušníkom? Aké tendencie vo vnímaní životných hodnôt a pocitov naznačujú zmeny
v súčasnej rodine?
Slovenská rodina v priestore zmien spoločenských hodnôt
V kontexte ostatných socio-ekonomických premien sú tieto všeobecné zmeny v rodine
sprevádzané kvalitatívnymi posunmi vo vnímaní každodennej reality a určitou hladinou
deklarovanej subjektívnej spokojnosti s vlastným životom. Hoci celková miera spokojnosti je
v súčasnosti pomerne vysoká – prakticky osem z desiatich dospelých obyvateľov Slovenska je
so svojim životom v súhrne spokojných - na základe údajov získaných z opakovaného
empirického výskumu67 možno konštatovať, že od roku 2006 miera spokojnosti obyvateľov
Slovenska kontinuálne klesá (Príloha 1).
Pri porovnaní subjektívnej spokojnosti s vlastným životom s obyvateľmi niektorých
iných európskych krajín sú pritom obyvatelia Slovenska v súčasnosti mierne viac spokojní ako
napr. obyvatelia Česka (32%), vo svojej celkovej spokojnosti však zjavne „zaostávajú“ za
vyspelými krajinami, ako je napr. Nemecko, kde sa ukazuje byť spokojných viac ako polovica
jeho obyvateľov (Príloha 2).
Vo výslednej miere subjektívnej spokojnosti sa však odrážajú rôzne hodnoty a životné
pocity, diferencované individuálne i skupinové očakávania, rozmanité potreby a rôzne ciele.
Pri danej hladine spokojnosti s vlastným životom a jej vývoji za posledné roky u obyvateľov
Slovenska zároveň mierne rastie pocit, že sa môžu spoľahnúť iba sami na seba a sú si sami
strojcami vlastného šťastia. Na druhej strane, u obyvateľov Slovenska mierne rastie
hedonistické presvedčenie o zmysle „užívania“ si života, avšak zároveň mierne rastie aj pocit
neistoty z budúcnosti.
Hodnotovým základom rebríčka dôležitosti v liberalizujúcej sa populácii Slovenska sa
ukazuje byť predovšetkým:
1 rodina - je to zároveň naša prirodzená „voľba“, to k čomu primárne inklinujeme
a hľadáme v tom oporu a istotu;
2 práca - potrebujeme ju, je to nevyhnutnosť pre zabezpečenie našich potrieb a potrieb
našich blízkych, predovšetkým detí;
3 „dobré zdravie“, v skutočnosti je to však niečo „čo sa skôr patrí spomenúť “ ako to,
pre čo treba niečo aj v skutočnosti robiť. (TNS Slovakia, 2011)
Aj vo vzťahu k rozloženiu týchto kľúčových hodnôt však za obdobie posledných
šiestich rokov nastávajú u obyvateľov Slovenska významné zmeny.
storočia u nás prinieslo „ľahkú vlnu zvýšenej pôrodnosti z odkladaných pôrodov v 90. rokoch a s ňou aj vzostup
problematiky rodiny vo verejnej diskusii.“ (Možný, 2008, s. 236 – 237)
67
Empirický výskum realizovala Spoločnosť TNS AISA Slovensko (2006) a následne TNS Slovakia (2008
a 2010) na reprezentatívnom súbore obyvateľov Slovenska na základe kombinácie kvalitatívneho
a kantitatívneho zberu údajov. (TNS AISA Slovakia, 2008; TNS Slovakia, 2011).
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Prvou zo zmien je vnímanie dosiaľ neotrasiteľnej hodnoty rodiny. Napriek tomu, že
u obyvateľov Slovenska rodina tvorí naďalej jednu z najpevnejších hodnôt, jednako sa
v skúmanom období postoje ľudí k nej liberalizovali. Dochádza k poklesu vnímania jej
dôležitosti a k rastu potenciálneho napätia v jej rámci.
Rovnako ako pokles hodnoty rodiny možno v poslednom čase zaznamenať aj pokles
dôležitosti obetovať sa pre šťastie a úspech svojich detí. Deti ešte donedávna tvorili spolu
s rodinou jeden spoločný „neotrasiteľný pilier“. V kontexte uvedených zmien sa však
liberalizuje aj vzťah rodičov k deťom. Menej ako predtým sú rodičia ochotní angažovať sa
sami za úspech svojich detí a ponechávajú im viac priestoru pre vlastné rozhodovanie a
získanie vlastných životných skúseností, a to aj na úkor nižšieho vzdelania, ktoré už nie je
takou silnou rodičovskou „métou“ ako v minulosti.
Pre obyvateľov Slovenska kontinuálne klesá aj dôležitosť ďalších hodnôt, ako sú
vlastné zdravie, ale aj uznanie od svojho okolia a vôbec, význam vlastného sebavnímania.
(Príloha 3) Na druhej strane, na Slovensku rastie význam práce pre ľudí a rovnako rastie
dôležitosť pocitu sebestačnosti - v ekonomickom zabezpečení seba a svojej rodiny (finančná
nezávislosť a zabezpečenie vlastného bývania).
Uvedené tendencie v rámci hodnôt rodiny, partnerstva, vzťahu k deťom, atď. sa
zároveň prejavujú vovnúti jednotlivých oblastí vo viacerých dimenziách.
Partnerstvo (Príloha 4). V chápaní manželstva a partnerstva u obyvateľov Slovenska
vystupuje do popreda vyššia miera pociťovanej slobody ako v predchádzajúcom období.
Slabne dôraz na tradičný manželský zväzok a predstava spolužitia sa čoraz silnejšie viaže aj
s typom (najmä prechodného) nezosobášeného partnerstkého spolužitia.68
Rodina (Príloha 5). V rodine súčasná hodnotová orientácia naznačuje akúsi
polarizáciu funkcií partnerov a tým aj hrozbu určitého latentného konfliktu. Napriek
liberalizácii predstáv o spolužití ako takom, silnejú v nich zároveň konzervatívne prvky. Na
jednej strane, u obyvateľov Slovenska rastie miera presvedčenia, že prozhodujúce slovo
v rodine by mal mať muž a zároveň, aj zodpovednosť za finančné zabezpečenie rodiny sa
stále viac presúva na muža. Na druhej strane, silnie presvedčenie, že žena by mala mať
zamestnanie bez ohľadu na deti, pričom aj zodpovednosť za prípadné tehotenstvo
(resp.antikoncepciu) sa presúva výraznejšie na ženu.
V kontexte chápania hodnoty rodiny dochádza tiež k oslabovaniu väzieb vyplývajúcich
zo spolužitia v rodine. Príslušníci rodiny trávia spolu každodenne stále menej času (pri
každodennom spolužití sa aktivita obmedzuje najviac ak na spoločné sledovanie televízie),
oblasť spoločných činností a zážitkov sa postupne zužuje a koncentruje sa viac do týždňových
(víkendových) rodinných aktivít.
Deti (Príloha 6). Aj vzťah k deťom charakterizuje postupná liberalizácia, hoci aj tú
poznačuje určitý „konzervatívny prúd“ – v spoločnosti mierne silnie presvedčenie, že deti
musia poslúchať rodičov. Na druhej strane, však rodičia stále vo väčšej miere ponechávajú
deťom voľnosť pre rozvoj, pre rozhodovanie sa o budúcom povolaní a sú rozhodnutí
poskytnúť im čo najlepšie zabezpečenie. Zároveň možno zaznamenať slabnúci akcent na
vzdelanie detí a pokles hodnoty vzdelania aj ako životnej výbavy detí v porovnaní
s nadobúdaním praktických životných skúseností.
Práca (Príloha 7). Aj v chápaní práce ako jedného z hlavných hodnotových pilierov sa
u obyvateľov Slovenska prejavujú určité protichodné tendencie. Na jednej strane, práca svoju
dôležitosť u obyvateľov Slovenska posilňuje – v sledovanom období podiel obyvateľov, ktorí
majú zo straty práce obavy, kontinuálne rastie. Na druhej strane, klesá podiel obyvateľov,
ktorí sú presvedčení, že práca je jediný spôsob ako získať peniaze. V tejto súvislosti sa u
68

Ak si na tomto mieste pripomenieme aktuálne „tvrdé“ demografické dáta, približne takmer tretina detí sa aj
skutočne rodí mimo klasického manželského zväzku.
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obyvateľov Slovenska medzi hodnotami objavuje, hoci menej výrazná no s rastúcou mierou
výskytu, hodnota „mať vlastnú firmu“, čo súvisí so spomínanou silnejúcou tendenciou
hodnoty sebestačnosti při zabezpečení seba a potrieb rodiny (silnejúci „kapitalistický duch“
na Slovensku). Pritom mierne vzrástla dôležitosť osobného života pred prácou.
Pokiaľ ide o vnútorné dimenzie práce, tieto nadobúdajú v hodnotovej orientácii ľudí
rozporuplný charakter. Na jednej strane sa, pochopiteľne, zvýšili nároky a očakávania ľudí od
vykonávanej práce - čo najvyššej odmeny za prácu, očakávania rozmanitosti a samostatnosti
vykonávanej práce, väčšieho objemu voľného času zamestnanca, dobrých vzťahov
s nadriadenými a napokon aj dobrých podmienok pre kariérny postup. Na druhej strane,
poklesli nároky na etiku vzťahov na pracovisku - poklesla dôležitosť dobrých kolegiálnych
vzťahov na pracovisku a prehĺbilo sa tolerovanie bezohľadnosti pri kariérnom postupe
v zamestnaní ako novej normy konania.
Financie a hodnota peňazí (Príloha 8). Hoci peniaze u obyvateľov Slovenska
v rastúcej miere dávajú pocit slobody a pre dve tretiny z nich sú peniaze možnosťou „robiť si
čo chcú“, od roku 2005 zároveň rastie podiel ľudí, ktorí sú vo vydávaní peňazí opatrní obávajú sa pôžičiek a finančne nechcú riskovať (nakupujú výhradne z ušetrených peňazí),
viac ako predtým šetria pri nákupoch a vyhľadávajú lacnejšie výrobky i za cenu zníženia
nárokov na kvalitu. Na druhej strane, celkovo sa znížil podiel ľudí presvedčených o dôležitostí
peňazí pre život. Dnes sa o nich v rodinách diskutuje už menej a ľudia menej ako predtým
nakupujú na splátky a pôžičky a menej kontrolujú svoje výdavky.
Životné prostredie. Tendencia rastu uvedomenia si rôznych ekologických problémov sa
odráža v pomerne vysokej miere individuálneho súhlasu so separovaním domáceho odpadu –
prakticky tri štvrtiny obyvateľov sú presvedčené, že tým životné prostredie odľahčia, na
druhej strane však podiel vlastnej aktivity a podpory ochrany životného prostredia u
obyvatľov mierne klesá, v dôsledku čoho ochrana životného prostredia nadobúda podobu len
akejsi „platonickej“ hodnoty, ktorú „sa patrí“ podporovať.
Ak teda zhrnieme, akými hodnotovými posunmi sú doprevádzané zmeny v súčasnej
slovenskej rodine, potom možno konštatovať, že rodina je na Slovensku aj naďalej
univerzálnou hodnotou. Jej napĺňanie je však diferencované. To znamená, že „model ideálnej
rodiny“ je síce v rôznych spoločenských prostrediach odlišný, ale hodnota „rodiny“
v spoločnosti ostáva zachovaná. Z pohľadu odlišných predstáv však rodina môže byť aj
prvkom ďalšej polarizácie spoločnosti. Už dnes badať prejavy, ktorými sa na jednej strane
posilňujú tradičné postoje (napr. muž je hlavným živiteľom rodiny) ale na druhej strane
zároveň silnejú liberálne názory (napr. preferovanie spolužitia bez sobáša).
Celkovo možno konštatovať, že rôzne oblasti života slovenskej spoločnosti majú
rôznu dynamiku vývoja. Slovenská spoločnosť sa mení:
- pomerne dynamicky v oblasti práce, spotrebiteľského správania sa a čiastočne aj v
pohľade na rodinu (hlavne partnerské vzťahy);
- priemerne vo finančnej oblasti a vo vzťahu obyvateľov k peniazom; peniaze
a rodinné financie si status dôležitosti udržiavajú, no už badať náznaky toho, že z top
pozície v rebríčku hodnôt začínajú ustupovať;
- mierne v oblasti rodinného života, vo voľnom čase, v zmenách stravovania a pod.
So zmenou životných podmienok a okolností sa obyvatelia Slovenska stávajú konzumnejší.
V tomto smere už nachádzame veľa prejavov z rôznych oblastí (napríklad návštevnosť
nákupných centier; vybavenosť domácnosti, hlavne elektronikou; rast nárokov na obliekanie,
zvyšovanie záujmu o značkový tovar; zvyšoovaniu pozornosti vzhľadu a telu a častejšie
používanie kozmetiky, i ďalšie).
Postoje k niektorým skúmaným hodnotám však u obyvateľov Slovenska stagnujú.
Týka sa to takých oblastí, ako je záujem o veci verejné a vzťah k životnému prostrediu, no
i ďalšie. Osobitný prípad tvorí hodnota zdravia. Napriek tomu, že obyvatelia zdravie
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deklarujú ako najcennejšiu hodnotu, reálne pre ňu robia len málo. Poukazuje na to rozloženie
aktivít spojených s aktívnym športovaním, kontrolou obsahu každodennej stravy, jej zloženia
a podobne.
Na základe výsledkov opakovaného empirického výskumu možno konštatovať, že aj
slovenskú spoločnosť v rastúcej miere zasahuje individualizmus. Jeho vývoj za posledných
približne 6 rokov však nebol rovnomerný, čo ilustruje nasledujúci obr.
základné korene potrieb spoločnosti v roku 2008

zábava,
voľnosť a sloboda
(25%)

ˇ
základné korene potrieb spolocnosti
v roku 2011

zábava,
volnost
ˇ
ˇ a sloboda
(25%)

1%

tradícia, rodina
(52%)

1%

úspech
(a status)
(23%)

tradí
tradícia, rodina
(54%)

2%

úspech
(a status)
(21%)

Zdroj: TNS Slovakia, 2011
Zatiaľ čo v roku 2006 sa asi štvrtina príslušníkov slovenskej spoločnosti riadila hlavne svojim
„JA“, v roku 2008 to bola už približne jedna tretina. Tento posun k individualizmu sa prejavil
v smere posilnenia takých hodnôt ako „sloboda“, „voľnosť“, „zábava“, „úspech“ a „status“,
a to v rôznych oblastiach - v oblasti práce, voľného času, rodinného života, atď. (TNS AISA
Slovakia, 2009) V nasledujúcom období tento smer vývoja mierne stagnoval (zjavná súvislosť
s prvými príznakmi dopadu ekonomickej krízy na Slovensku) a v roku 2010 zaznamenávame
určitý, hoci mierny návrat opäť k „tradícii“ a „rodine“.
Aj pri tomto vývoji možno konštatovať, že napriek liberalizujúcim trendom v niektorých
aspektoch zostáva slovenská spoločnosť konzervatívna až tradicionalistická a súčasné
posilňovanie oboch týchto protichodných tendencií indikuje určitú polarizáciu hodnôt
spoločnosti. (TNS Slovakia, 2011)
Špecifiká vnímania hodnôt obyvateľmi Slovenska
Na utváraní a zmenách hodnôt sa podieľa nielen mikroprostredie rodiny, ale aj celý
sociokultúrny systém: história národa, jazyk, tradície, zvyky,obyčaje. V dôsledku toho
v chápaní a uznávaní životných hodnôt prejavujú obyvatelia Slovenska určité špecifiká. Nie je
to však len folklór, v spôsobe vnímania každodennej reality sa prejavuje aj „čosi v spôsobe
správania a myslenia, v návykoch a stereotypoch reagovania na zmeny: konzervativizmus
a únikovosť.“ (Višňovský, 2004). 69

69

Medzi základné prvky našej kultúrnej identity Višňovský zaraďuje:
- snahu o stabilitu, nemennosť, pokoj, istotu —nemáme radi zmeny, bránime sa im a nevieme sa s nimi
vyrovnávať;
- snahu mať niečo svoje, hoci malé, ale nedotknuteľné;
- aktivita zameraná na hľadanie opory v minulosti - klaniame sa dejinám a tradíciám ale nepozeráme sa radi do
budúcnosti, skôr sa jej bojíme;
- s predošlým súvisí aj to, že potrebujeme autority a tými sú pre nás okrem tradície aj rodina a komunita ako
celok, alebo nejaká veľká, silná osobnosť, sociálna inštitúcia (úrad, strana, cirkev) ;
- akceptácia slabého indivídua a príklon ku kolektivizmu. (Višňovský, 2004)
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Uvedeným výpočtom sa špecifiká uchopenia životných hodnôt obyvateľmi Slovenska isto
nevyčerpávajú. Už na základe uvedených kultúrnych špecifík však možno konštatovať, že
obyvatelia Slovenska vnímajú už základne životné hodnoty inak ako ostatní obyvatelia
Európy.70 Základné zmeny v hodnotových vzoroch obyvateľov európskych krajín pomáha
identifikovať Európsky výskum hodnôt.71 Kontinuálne realizovaný výskum ponúka možnosti
analýzy údajov z roku 2008 v širšom časovom i medzinárodnom horizonte.72
Pokiaľ spomedzi univerzálnych životných hodnôt obyvatelia Slovenska pripisujú najväčšiu
dôležitosť rodine, táto hodnota je u Slovákov preferovaná mierne viac, ako je priemer jej
dôležitosti u ostatných obyvateľov EU. (European Value Study, 2008) Rovnako prácu si
obyvatelia Slovenska vážia viac ako ostatní obyvatelia Európy. (Príloha 9)
Hoci náboženská viera nie je u obyvateľov Slovenska na čele rebríčka uznávaných životných
hodnôt (nepatrí medzi spomínané hodnotobé „piliere“), pri medzinárodnom porovnávaní sa
ukazuje, že spolu s rodinou a prácou ju Slováci jednako uznávaju viac, ako je jej „priemerná“
dôležitosť pripisovaná ostatnými obyvateľmi Európy.
Naopak, menší význam ako ostatní obyvatelia EU pripisujú Slováci celkovej spokojnosti
s vlastným životom a pocitu vlastného šťastia. Dá sa povedať, že obyvatelia Slovenska
dokonca patria ku komunite, ktorá si na uvedené pocity potrpí relatívne najmenej. Veľmi
málo si obyvatelia Slovenska v porovnaní s ostatnými európanmi zakladajú aj na hodnote
voľného času (32,1%), na hrdosti na občianstvo svojej krajiny (24,8) a najmä na dôvere
k iným ľuďom (15,7%) Najmenej zo všetkých obyvateľov Európy sú Slováci sú presvedčení,
že väčšine ľudí možno dôverovať. (European Value Study, 2008)
Pocit slobody a možnosť ovplyvňovať svoj vlastný život je pre Slovákov taktiež menej dôležitý
ako pre ostatných obyvateľov Európy.
Hodnotový rámec, ktorý u obyvateľov Slovenska naznačuje určitú polarizáciu hodnôt
v spoločnosti, do určitej miery sa premieta aj do špecifík, v kontete ktorých obyvatelia
Slovenska vedú a vychovávajú svoje deti, prejavujú toleranciu alebo netoleranciu k iným
skupinám ľudí a napokon, tolerujú alebo netolerujú prekračovanie etických i zákonných
noriem.
Hodnotový rámec, v kontexte ktorého obyvatelia Slovenska vedú a vychovávajú svoje deti sa
mierne odlišuje od rámca, v ktorom vychovávajú deti ostatní európania. (Príloha 10)
Najviac zo všetkého vedú obyvatelia Slovenska svoje deti k pracovitosti (75,2%) - v tom
prakticky o štvrtinu európsky priemer predstihujeme; nasleduje výchova k slušným spôsobom
(72,6%) a viac ako v ostatných krajinách Európy kladieme vo výchove detí dôraz aj vedenie
k samostatnosti (61,3%) a k viere (33,1%).
Menej ako inde v Európe však kladieme vo výchove detí dôraz na ich tolerantnosť (57,0%),
zodpovednosť (66,8%) a nesebeckosť (18,7%) a výchovu detí k predstavivosti pokladáme
nielen za najmenej dôležitú zo všetkých Európanov, ale vôbec tvorí len nepatrný podiel
(2,7%).
70

Aj pôvodne „jednotná“, česko-slovenská kultúra so 70 ročnou tradíciou začala u mladých príslušníkov oboch
kultúr postupne naberať individualizované prvky a napokon výrazné odlišnosti v hodnotových systémoch a zdá
sa, že tieto rozdiely sa stále výraznejšie profilujú. Postoje mladých Čechov a Slovákov sa v mnohých ohľadoch
vyprofilovávajú až smerm k protikladným pólom niektorých hodnotových charakteristík. (Ilgová - Ritomský,
2008)
71
Dáta EVS sú východiskom významných štúdií kultúrnej globalizácie, procesov individualizácie, sekularizácie
a demokratizácie. Opiera sa o ne skúmanie politických či rodinných hodnôt, ako aj analýzy nacionalizmu,
národnej identity, solidarity či dobrovoľníctva. Kľúčové otázky výskumu sa týkajú vývoja hodnôt vo väzbe na
kresťanstvo a osvietenstvo a možných významových alternatív k týmto prameňom európskej kultúrnej tradície.
(Kusá – Zeman, 2008)
72
Zber údajov pre štvrtú výskumnú vlnu EVS 2008 sa uskutočnil v 46 európskych štátoch. Na Slovensku výber
vzorky, terénny zber dát a spracovanie dátového súboru EVS 2008 zabezpečovala agentúra TNS SK, s.r.o.
Terénna časť skúmania sa prebiehala od 14. júla do 19. augusta 2008. (Kusá – Zeman, 2008)
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Podobne ako pri výchove detí, hodnotový rámec obyvateľov Slovenska obsahuje svoje
špecifiká aj z hľadiska prejavov tolerancie k iným skupinám. (Príloha 11)
Pokiaľ ide o znášanlivosť so skupinami ľudí, ktoré sa vyznačujú odlišným chápaním
niektorých životných hodnôt alebo ľudí s odlišným spôsobom života, obyvatelia Slovenska sa
vyznačujú pomerne vysokou mierou intolerancie, a to k ľuďom so záznamom v trestnom
registri (81,5%), k alkoholikom (80,3%) a k Rómom (77,2%). Intolerancia k Rómom je u nás
nielen vyššia ako priemer, ale je najvyššia v Európe vôbec.
Naopak vysokú mieru tolerancie aj v porovnaní s ostatnými obyvateľmi EU prejavujú
obyvatelia Slovenska v rámci istej miery sociálneho cítenia k citovo nevyrovnaným ľuďom
a k samovraždám. Avšak vyšší ako v ostatných krajinách EU je súhlas obyvateľov Slovenska
s prejavmi pravicového a tiež ľavicového extrémizmu.
Kultúrne odlišnosti medzi obyvateľmi jednotlivých európskych krajín možno badať aj
pri posudzovaní rôznych všeobecných prejavov konania a v miere tolerancie prekračovania
etických i zákonných noriem. Aj pri porovnaní vnímania týchto prejavov správania u
obyvateľov Slovenska a obyvateľov ostatných krajín Európy vystúpili do popredia niektoré
špecifiká (Príloha 12)
Z hľadiska akceptácie prejavov, v európskom kultúrnom priestore hodnotených skôr ako
negatívne, sú obyvatelia Slovenska viac náchylní ako ostatní obyvatelia EU súhlasiť
s klamstvom vo svoj prospech.
Z vybraných zákonných noriem sú obyvatelia Slovenska, viac ako ostatní európania,
tolerantnejší najmä k prekračovaniu najvyššej povolenej rýchlosti, šoférovaniu pod vplyvom
alkoholu, k fajčeniu tzv. mäkkých drog (hašiš alebo marihuana), k braniu úplatku a mierne
viac aj k podpore čiernej práce, daňovým podvodom a rozhadzovaniu smetí na verejných
priestranstvách.
Záver
Vychádzajúc z predpokladu o primárnej úlohe rodiny pri formovaní hodnotovej výbavy
človeka a jeho zmyslu pre etiku bolo cieľom tohto príspevku na základe identifikácie
hodnotového stavu spoločnosti a rodiny ako primárneho prostredia človeka, nájsť aj odpovede
na otázku: Aké pocity „dobra“ a zla“ na ich základe možno očakávať? Prezentované výsledky
sociologických výskumov pochopiteľne, neprinášajú len „vonkajškový“ pohľad na celok
a jeho špecifiká, ale aj podrobný obraz „vnútra“, pohľad na jednotlivé spoločenské skupiny.
Ale to už je iná rovina a bola by to tiež iná štúdia.
Pokiaľ sme chceli získať celkovú predstavu o našej spoločnosti z uvedeného hľadiska, možno
uzatvárať, že Slovenská spoločnosť a slovenská rodina napriek liberalizujúcim trendom v
niektorých aspektoch zostáva konzervatívna až tradicionalistická. Ale znamená to zároveň
udržanie tradičných hodnôt? Tlak mechanizmov modernizácie, liberalizácie a individualizmu
je silný a pri pohľade na štruktúru hodnôt a jej vývoj v poslednom období badať, že
z tradičných hodnôt predsa len ustupujeme a ustupujeme aj z mnohých nielen etických ale aj
z rešpektovania zákonných noriem. Odpoveď na otázku, aké životné pocity možno na tomto
základe očakávať, výstižne predikuje teoretik: „Spoločnosť, ktorá v mene rastúcej slobodnej
voľby jednotlivca ustavične rozvracia normy a pravidlá, ocitne sa v stave čoraz väčšieho
rozkladu, bude rozdrobená, izolovaná a neschopná realizovať spoločné ciele a úlohy“.
(Fukuyama, 2005, s. 27) Tá istá spoločnosť sa usiluje neklásť medze ani rôznym formám
správania sa jednotlivcov, s čím súvisí následný nárast kriminality, rozpad rodín,
zanedbávanie rodičovských povinností voči deťom, nezáujem o susedov a odmietanie
verejného života zo strany občanov...
Náš „barometer“ hodnôt tieto prejavy v slovenskej spoločnosti už jasne identifikoval. Preto sa
domnievame, že zdroj etického smerovania spoločnosti treba hľadať v konkrétnych
spoločenských podmienkach a v hodnotách, na ktoré sú súčasní ľudia orientovaní.
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Príloha 1
Subjektívna spokojnosť s vlastným životom u obyvateľov
Slovenska
(2010, údaje v %)

Zdroj:
TNS Slovakia, 2011
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Príloha 2
Spokojnosť s vlastným životom u obyvateľov vybraných krajín Európy
(2010, údaje v %)
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Príloha 3
Čo považujú obyvatelia Slovenska za úspech.
(vývoj 2006 - 2010, údaje v %)
byť zdravý/á

54

mať zdravé deti

39

žiť v dobrých rodinných vzťahoch

31

mať prácu, ktorá ma baví

29

mať toľko peňazí, aby som si mohol/a dpriať všetko čo chcem

23

mať úspešné a dobre situované deti
mať vlastný dom

12

mať vysoký plat

11

mať veľa priateľov

10

byť uznávaný/á v práci, vo svojom odbore

9

žiť obyčajný život, nevyčnievať

9

mať dobré vzdelanie a široký rozhľad

8

byť schopný pomáhať svojim rodičom

8

cestovať po svete

7

mať vlastnú firmu

6

byť uznávaný vo svojom okolí

5

dožiť sa vysokého veku

5

mať kontakty, poznať vplyvných ľudí
Zdroj: TNS Slovakia,
2011
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Príloha 4
Hodnotové posuny u obyvateľov Slovenska v oblasti chápania manželstva a
partnerstva (údaje v % )
uvoľnené sexuálne vzťahy sú problémom partnerských
vzťahov
ideálne je spolužitie bez sobáša
2006
2008
2010

malo by byť umožnené registrované partnerstvo
homosexualita je prirodzená vec
antikoncepcia je starosťou ženy
pred svadbou by si ľudia mali vyskúšať spolužitie
manželstvo nesmie obmedzovať slobodu partnerov
pohlavný život pred partnerstvom je prirodzený
Zdroj: TNS Slovakia,
2011
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Príloha 5
Hodnotové posuny u obyvateľov Slovenska v oblasti chápania rodiny a rodinných
vzťahov (údaje v % )
chodíme spolu na športové podujatia
chodíme na pravidelné nedeľné vychádzky
každý večer spoločne pozeráme TV
navštevujeme spolu príbuzných a známych
každý pracovný deň spolu raňajkujeme
chodíme spolu za kultúrou
čas spolu trávime pozeraním TV
často doma hráme spoločenské hry
cez víkendy solu obedujeme
pravielne spolu chodíme na výlety
muž má mať v rodine rozhodujúce slovo
žena má mať zamestnanie bez ohľadu na deti
muž je zodpovedný za finančné zabezpečenie rodiny
Zdroj: TNS Slovakia,
2011
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Príloha 6
Hodnotové posuny u obyvateľov Slovenska v oblasti chápania výchovy a podpory
detí
(údaje v % )
pre deti sú užitočnejšie skúsenosti ako vzdelanie
rodičia nemajú zasahovať deťom do výberu povolania
2006
2008
2010

deti mjú mať čo najväčšiu voľnosť a rozvoj
deti sa nemajú fyzicky trestať
deti majú dostávať to najlepšie
deti musia poslúchať rodičov
urobím všetko pre to, aby deti dosiahli vzdelanie
Zdroj: TNS Slovakia,
2011
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Príloha 7
Hodnotové posuny u obyvateľov Slovenska v oblasti chápania práce
(údaje v % )
tí, ktorí vykonávajú prácu dobre, mali by zarobiť viac
bezohľadní ľudia postupujú rýchlejšie
vzťahy s kolegami sú dôležitejšie sko úspech
bojím sa, že môžem prísť o prácu
môj osobný život je dôležitejší ako práca
môj plat nezodpovedá môjmu úsiliu
práca je jediný spôsob ako získať peniaze
pokojne vickrát za život zmením svoj odbor
dôležité je zarobiť čo najviac peňazí
mať vysokú riadiacu pozíciu
zamestnanie poskytujúce voľný čas
dobré podmienky pre pracovný postup
rozmanitá práca
dobré vzťahy s nadriadenými
samostatná práca
dobré vzťahy so spolupracovníkmi
vysoký príjem
Zdroj: TNS
Slovakia, 2011
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Príloha 8
Hodnotové posuny u obyvateľov Slovenska v oblasti osobných financií
(údaje v %)
ak sa dá, nakupujem na splátky/pôžičky
niektoré veci nakupujem vo veľkom (šetrím pri
nakupovaní)
peniaze sú možnosť robiť si čo chcem

2006
2008
2010

bolí ma vydávať peniaze
v rodine o nich často diskutujeme
bojím sa pôžičiek
pri nižšej cene zľavím na kvalite výrobku
nakupujem výhradne z našetrených peňazí
kontrolujem, koľko utratíme
za peniaze sa dá kúpiť všetko
snažím sa neriskovať
dnes sú peniaze oveľa dôležitejšie
Zdroj: TNS
Slovakia, 2011
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Príloha 9
Dôležitosť hodnôt v živote 2008
(údaje v %)
pocit, že ľudia sú ochotní pomáhať druhým
pocit, že väčšina ľudí sú čestní

24,8
36,9

pocit, že väčšine ľudí možno dôverovať
pocit šťastia

12,6
76,8
70,0
75,5

pocit slobody - možnosť ovplyvniť svoj život
spokojnosť s vlastným živvotom
zdravotný stav - nie dobrý
práca je vždy prvoradá

20,1
62,3

spoznávať niečo nové
robiť si to, čo chcem

EU priemer
Slovakia

82,4
74,6

oddychovať
stretnuť milých ľudí
náboženstvo
politika
voľný čas
priatelia a známi
rodina
práca

92,3
91,3
62,3
24,7
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98,7
87,9
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Príloha 10
Dôležitosť vybraných noriem vo výchove detí 2008
(údaje v % )

k dobrým spôsobom
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Príloha 11
Tolerancia k vybraným skupinám ľudí - miera odmietnutia 2008
(údaje v %)

ľudí so záznamom v trestnom registri

80

kresťanov

ľuudí odlišnej rasy

60

cigáňov

ľavých extrémistov

40
židov

alkoholikov

20

Slovakia

0

homosexuálov

pravých extrémistov

drogovo závislých

EU priemer

mnohopočetné rodiny
citovo nevyrovnaných ľudí
moslimov

chorých na AIDS
prisťahovalcov za prácou

Príloha 12
Miera súhlasu s vybranými prejavmi správania 2008
(údaje v %)

poberanie podpory aj bez nároku na
ňu
60
trest smrti
daňové podvody
umelé oplodnenie
bezdôvodná jazda autom
génové upravovavie potravín

40

experimenty s ľudskými embryami

20

prostitúcia

0

užívanie ľahkých drog
klamanie vo svoj vlastný prospech
nevera

jazdenie načierno v MHD

Slovakia
EU priemer

branie úplatku

náhodný sex

homosexualita

podpora čiernej ekonomiky
samovražda

potrat
rozvod
eutanázia
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Morálne aspekty náboženského zážitku v kresťanstve
Juraj Skačan
Abstrakt. Príspevok sa zameriava na otázky morálky zasadené do špeciálneho kontextu
kresťanského náboženského zážitku. Náboženský zážitok je determinovaný špecifickými
okolnosťami a transcendentným vzťahom subjektu a objektu tohto zážitku, takže hľadisko,
ktoré sa uplatňuje pri interpretovaní pojmu dobro a zlo, je formované podnetmi iného
charakteru, ako sú tie, ktoré na človeka pôsobia v empirickej každodennosti. Cieľom
príspevku je preto poukázať na etickú stránku transcendentného náboženského zážitku. Na
základe analýzy tohto fenoménu sa budeme snažiť v hrubých rysoch načrtnúť možný koncept
akejsi mystickej morálky s jej príznačnými zásadami, ako aj vyhodnotiť dôsledky mystickej
interpretácie dobra pre život jednotlivca, reflektujúc pritom otázku zmyslu bytia.
Úvod
Problematika náboženského zážitku dnes v spoločnosti rezonuje predovšetkým v kontexte
prinavrátenia duchovných hodnôt späť na miesto, ktoré je pre ne v ľudskom živote určené. Či
už sa pohybujeme vo náboženskej sfére, alebo mimo nej, kritika doby je prítomná všade
a týka sa predovšetkým morálky jednotlivca, ktorý sa schováva za morálku masy
a ospravedlňuje tak svoje nedostatky. Je však pravdou, že reflexia morálneho stavu človeka je
o niečo intenzívnejšia práve u ľudí, ktorí sa hlásia k cirkvi alebo nejakej náboženskej
komunite. Veriaci pritom neraz podrobujú kritike nielen amorálnosť ateistického sveta, ale aj
stav vlastnej náboženskej komunity, ktorá je napokon tiež v istom zmysle menšou či väčšou
masou. Ak ide o stav, ktorý je vnímaný negatívne, považuje sa za následok odklonu od
pôvodných, tradičných hodnôt, ktoré mnohí vnímajú ako pravé. V našej proveniencii sú
problémy podobného rázu viditeľné predovšetkým v rámci kresťanstva: mnohí kresťania
volajú po pôvodnosti, po jednoduchosti raného kresťanstva a tiež po návrate
k bezprostrednému, intímnemu, bytostnému a deinštitucionalizovanému vzťahu človeka ako
jednotlivca k objektu kresťanskej úcty – k Bohu ako absolútnemu garantovi zmyslu bytia.
Práve vo vzťahu k týmto tendenciám sa pred nami otvára téma, ktorá vonkoncom nie je nová,
no bola chtiac-nechtiac prekrytá nánosmi historického vývoja a vývoja ľudského myslenia –
ide o tému náboženského, resp. mystického zážitku jednotlivca ako morálne relevantného
fenoménu, ktorý sa vymyká z náboženskej masovosti a stáva sa odrazom túžby po ozajstnom
a živom prežívaní zmyslu života.
Náboženský zážitok
Čím teda mystický náboženský zážitok vlastne je? Ide o špecifickýdruh poznania, skúsenosti,
ktorá je podmienená tým, že človek si uvedomuje seba ako obmedzenú existenciu v rámci
všeobsiahleho bytia, ktoré ho nekonečne presahuje. Tento poznatok totiž človeka nabáda
k duchovnej ceste v ústrety absolútnu, na ktorej sa stretáva s nekonečnosťou, zjednocuje sa
s transcendentným a božským absolútnom. Mystická skúsenosť v kresťanstve sa teda
považuje za transcendentné zakúsenie absolútneho bytia, je v istom zmysle ponorením sa do
tajomného Božieho zmyslu všetkého, čo je. Inými slovami, duša človeka sa navracia k svojej
prirodzenosti a k úzkemu vzťahu so svojím stvoriteľom, prežíva jeho prítomnosť (Michalov,
2002,301-302). Ak by sme sa mali vyjadriť slovami Josefa Sudbracka, mystika „je v napätie
medzi dvoma poliami: absolútnom, nech už sa nazýva Zmysel, Boh, Nič, Všetko, Ja, či sa
odhalí ako omyl; a jeho zakúšaním, nech už sa popisuje akokoľvek“ (Sudbrack, 1995, 9). Je
vyjadrením živého vzťahu človeka k Bohu, čo dokumentuje i Karel Sládek:„Mystický
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prežitok v kresťanskej tradícii je reálne stretnutie subjektu, ľudského ‘ja’ s objektívnou
transcendentnou skutočnosťou ‘Ja’ Boha, ktoré je spojené s vliatym a láskyplným
zjednotením“ (Sládek, 2008, 22).73
Kresťanskú mystickú skúsenosť je vo všeobecnosti možné rozdeliť na 4 stupne: na
prvom stupni je s Bohom zjednotená iba vôľa človeka, pričom ostatné duševné mohutnosti –
rozum, pamäť a obraznosť – sú ešte mimo Boha. Druhý stupeň znamená ponorenie sa duše
v Bohu, no zmyslové vnímanie a túžby sú stále slobodné (jednoduché zjednotenie). Až ich
spútanie umožňuje prechod k tretiemu stupňu, ktorý je charakteristický tým, že nie len celá
duša, ale aj zmysly sú v jednote s Bohom (úplné zjednotenie). V tomto stave dochádza
k prerušeniu stykov s vonkajším svetom. Je to predposledné štádium („duchovné zasnúbenie
sa“), ktoré vyúsťuje do tzv. pretvárajúceho zjednotenia - v ňom je jednota duše s Bohom taká
silná, že umožňuje to, aby Boh prenikol až na dno duše človeka a stiahol takto celú jeho
bytosť prostredníctvom jej podstaty k sebe („duchovné manželstvo“) (Michalov, 2002, 304).74
Celá mystická cesta by sa dala zhrnúť aj týmito troma pojmami: očisťovanie, osvietenie
a zjednotenie.
Ak by sme sa pokúsili o sumarizáciu a definíciu pojmu mystický zážitok, mali by sme
mať na pamäti to, čo mieni Evelyn Underhillová, keď uvádza štyri kritériá mystiky: mystika
má byť aktívna a praktická, má mať duchovné a transcendentné ciele, Boh (Jedno) má byť pre
dušu mystika absolútnou skutočnosťou a objektom lásky a napokon mystikova duša sa má
zjednocovať s Jedným a dostať tak svoj život na novú, vyššiu úroveň (Underhill, 2004, 112113).75
Morálne aspekty mystiky
V mystickom zážitku pozorujeme okrem vyššie uvedenej ontologickej problematiky tiež
niečo iné: takýto zážitok totiž zušľachťuje ľudské hodnoty, resp. ich nahrádza hodnotami,
ktoré sú do istej miery z hľadiska bežného a prirodzeného ľudského života priam nadľudské.
Nový významový obsah sa dostáva aj pojmu bolesti, ktorá je bezpodmienečne prítomná na
ceste k intuitívnemu nazeraniu Boha takého, aký je, čiže v jeho transcendentnej absolútnosti.
Dosiahnutie jednoty s Bohom je totiž podmienené špecifickou morálkou, ktorá z mystického
nazerania Boha pre človeka vyplýva a ktorá súvisí aj s dištancom od zmyslov a zmyslového
sveta. Mystika je spôsob, akým je možné v intenciách kresťanstva dospieť k naplneniu
šťastného života už tu v pozemskom bytí. Konečný stav duše, cieľ na jej mystickej ceste, je
spájaný so šťastím a blaženosťou, ktoré pramenia jedine zo spomínaného mystického
zjednotenia s Bohom.
Aká teda je morálka človeka, podnecovaná jeho mystickým prežívaním jednoty
s Bohom? Za jej základné komponenty by sme mohli po uvážení jednotlivých aspektov
73

„Toto poznanie je láskou (nie erotickou) a táto láska je poznaním“ (Michalov, 2002,302). Je to poznanie, ktoré
nie je získané, ale je Bohom vliate ako milosť a Boží dar. Výraz „Boží dar“ je presný, pretože ako uvádza každý
kresťanský mystik, človek nie je schopný dosiahnuť mystický zážitok vlastným úsilím. To je síce vítané, no ani
zďaleka nestačí, je potrebné, aby mu vyšiel Boh v ústrety (Daniš, 2007,23).
74
U JosefaSudbracka sa stretávame so starostlivým odlišovaním dvoch špecifikácií slova „zjednotenie“ – podľa
neho je lepšie špecifikovať ho ako spojenie duše s Bohom, nie rozplynutie duše v Bohu. Ak prihliadneme na
jeden z typických znakov kresťanskej mystiky, ktorým je fundamentálna zaangažovanosť Božieho Syna Ježiša
Krista na mystickom vzťahu človek – Boh, javí sa to ako prirodzené („rozplynutie duše“ by totiž skresľovalo
bohatstvo mystického zážitku a v podstate by ho ukracovalo o jeden rozmer). So Sudbrackovým chápaním
mystiky sa stretávame v jeho diele Mystika, ktoré vyšlo v Kostelním Vydří v roku 1995.
75
Obrazné vyjadrenia o podstate mystickej skúsenosti siahajú k takým symbolom, ako zbožštenie duše, výstup
duše k Bohu (Augustín, Dionýzos Areopagita), uchvátenie duše Bohom.75 V španielskej mystike na sklonku
stredoveku sa objavuje intímna mystika (Terézia Avilská, Ján z Kríža), ktorá je typická bohatým citovým
prežívaním vzťahu duše k Bohu, láskyplnosťou a jemnosťou, bez ontologickej artikulácie tohto vzťahu.
Básnický jazyk doslova ospevuje túto súkromnú skúsenosť jednotlivca, jedinečnej osobnosti.
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opisovaného mystického vzťahu pokladať lásku, očisťovanie a s ním súvisiacu askézu, ďalej
duševnú bolesť ako výchovný prvok a napokon osvojovanie si esenciálnych duchovných
cností prameniacich v hlbokej, bytostnej pokore ľudského indivídua.
Ono pomyselné Augustínovo „miluj a konaj čo chceš“ je v podstate uplatniteľné aj pre
etickú rovinu mystickej skúsenosti, láska je totiž jej najbytostnejšou charakteristikou. Boh sa
zdieľa láskou, človek zahrnutý touto láskou Boha miluje. A ak ho miluje, koná to, čo chce
Boh, no zároveň tiež to, čo chce sám, ide totiž o splynutie a stotožnenie vôle človeka s vôľou
Boha, človek sa identifikuje s tým, čo chce Boh. Nie nútene, ale slobodne, lebo ak ho naozaj
nezištne miluje ozajstnou láskou, nebude a hlavne nechce konať nič, čo by sa s jeho vlastným
cítením nejako rozchádzalo. Človek teda v spoločenstve s Bohom nestráca svoju slobodu, ako
sa mnohí nesprávne domnievajú, práve naopak – povyšuje ju a robí z nej dokonalejšiu
slobodu.76
Analogicky by sme vedeli zdôvodniť etickú podstatu mystickej skúsenosti.
Kresťanská mystika hovorí o Bohu ako o Láske. „...vládne jediná Láska, ona mohutná, jediná
Láska, ktorá obsahuje všetko“ (Arseňjev, 2005, 7). Keď je Boh láskou, duša nemá inú
možnosť, ako sa k nemu priblížiť, iba prijatím tejto lásky a jej intenzívnym prežívaním. Čo
iné môže dušu viac priblížiť Bohu ako lúč toho, čím Boh v podstate je? Ak je láska podstatou
Božieho prístupu k človeku, musí byť aj neoddeliteľnou súčasťou mystickej skúsenosti,
ktorou človek Boha zakúša. Láska tento kontakt umožňuje a súčasne zintenzívňuje.
A napokon ona jediná umožňuje zjednotenie s Bohom: pripodobňuje dušu Bohu, a to do takej
miery, že sa duša akoby stávala zajedno s Bohom (Daniš, 2007, 38-44). „Duša sa oddala bezo
zvyšku, stratila seba samu, svoj osobný život, ale nekonečne získala touto stratou...“
(Arseňjev, 2005,44).77
V kresťanstve je však Boh nie len Láskou, ale aj najvyšším Dobrom, kde toto Dobro je
Hodnotou, ktorá vysoko prevyšuje prirodzenú ľudskú hodnotu, prirodzené dobro. Tým, že
s ním mystik žije v láskyplnom mystickom prepojení, má na dosah aj najvyššie Dobro, vie sa
ho dotknúť, ba čo viac, vie konať v súlade s ním (čo súvisí s načrtnutou problematikou vôle,
ktorú sme uvádzali v súvislosti s Augustínom). Najvyššie Dobro je jediným prameňom
i cieľom pozemského dobra. Veci sú dobré a dobro je dobrom iba skrze absolútne Dobro.
Pozemské súcna na absolútnom Dobre participujú, no nie sú dobrom celým svojím bytím
a bytnosťou tak ako Boh, môžu byť „len“ dobré, nie Dobrom samotným. Absolútne Dobro
v podstate znamená, že sa stotožňuje bytie s dobrom vo vzájomnej bytostnej jednote, kde
Bytie je Dobrom a Dobro je Bytím, čiže Dobro sa chápe metafyzicky.
Bolesť zohráva významnú úlohu v príprave na mystické zjednotenie a je tak
neoddeliteľnou súčasťou morálky plynúcej z mystického vzťahu človek – Boh. Prirodzená
76

Láska a vôľa sú základnými heslami Augustínovej etiky a prejavujú sa a j v uvedenom zdvojenom imperatíve.
Jeho láska je najvyššou morálnou cnosťou a zárukou správneho konania, ba čo viac, je tiež zárukou slobodného
konania. Zachádza dokonca tak ďaleko, že v láske k Bohu a v konaní dobra vidí plný prejav ľudskej slobody.
Slobodné konanie je také, ktoré je inšpirované láskou k Bohu, naopak, konanie, ktoré pochádza z egoistickej
sebalásky, je konanie vrcholne neslobodné. Ak človek miluje Boha, svoju slobodnú vôľu, ktorú má od neho,
využíva najlepšie, ako sa dá, ak však miluje seba, slobodu nevyužíva, ale zneužíva najhorším možným
spôsobom. Takéto zneužívanie slobody má za následok pripútanie človeka k hriešnosti a k telesnosti, ktorá ho
obmedzuje a tým sa zo slobody stáva jej pravý opak. Myšlienka „miluj a konaj čo chceš“ je návodom k slobode
– predpokladom je láska k Bohu, ktorá následne človeka nepúšťa k nemorálnym činom, nie však z donútenia, ale
z čistej lásky k Bohu, ako vraví Augustín. Ak svojím srdcom Boha milujeme, všetko čo konáme, konáme
z úprimného presvedčenia a nikto nás k tomu nenúti, a preto konáme slobodne, chceme prirodzene svoju
slobodnú vôľu využiť práve tak, ako ju využívame, teda na konanie dobra.
77
No i tak je na mieste podotknúť, že pozemská emocionálna láska nemá s nezištnou láskou k Bohu nič
spoločné. Nezištnosť v tomto prípade nie je nijakým klišé, práve naopak, je určujúcim prvkom v rámci mystickej
lásky. Je to cit, ktorý akoby vytryskoval z hĺbky duše každého mystika, niečo, čo neprebúdza primárne jeho
povrchné emócie, ale skôr akési duchovné city, ktoré má človek v sebe vštepené a ktoré odhaľuje kontempláciou
a očisťovaním.
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bolesť a utrpenie mystika nie sú v podstate ničím iným ako výrazom disharmónie medzi jeho
dušou a zmyslovým svetom, pričom túto disharmóniu možno vyriešiť jedine dvoma
spôsobmi: prvý by spočíval v úplnom prispôsobení sa zmyslovému svetu, druhý v úplnom
odvrátení sa od neho (Underhill, 2004,50). Vychádzajúc z tohto prístupu je mystikovi
prirodzená práve druhá možnosť: odvracia sa od zmyslového sveta smerom
k nadzmyslovému. Nie je to však proces jednorazový a krátkodobý, ktorý by bol založený na
prostom rozhodnutí, je treba prekonať celý rad prekážok, ktoré súvisia práve s prežívaním
bolesti. No ako vraví E. Underhillová, mystik „...vidí v bolesti doplnok lásky“ (Underhill,
2004, 51). Mystikovi nestoja pozemské pôžitky za to, aby v nich ukotvil svoju existenciu, vie
totiž, že sú len dočasné a spravidla nasledované zúfalou bolesťou, no ani materiálne
podmienená bolesť mu v podstate nestojí za to, aby ňou trpel, a preto s pomocou askézy a aj
za cenu inej, zmysluplnej a zásadnej bolesti duchovného charakteru pracuje na tom, aby
precitol a prebudil svoju dušu a jej duchovné hĺbky. Bolesť v takejto podobe má teda pre
mystika oveľa hlbší význam, je užitočným cvičením a učiteľom, nie obyčajnou konšteláciou
neurónov. Mystik postupuje na svojej ceste„...s vedomím, že ide bojovať so všetkými
démonmi; k ich premoženiu niet lepších zbraní než kríž“ (Sv. Terezie od Ježíše, 2003,25).
Pozitívne vymedzenie bolesti je spoločné pre všetkých mystikov a prežívanie bolesti na ceste
k pravej skutočnosti je signálom očisťovania.78
Askéza ako spôsob života by sa dala považovať za zásadný prejav mystikovej
morálky. Je previazaná s telesnou bolesťou, resp. s materiálne podmienenou bolesťou, ktorej
príčina pochádza výhradne zo zmyslového sveta. Jedinou cestou, ako sa oslobodiť od pút
zmyslového sveta a z neho plynúcej bolesti je teda opäť len cesta bolesti. V prípade askézy
totiž nejde len o obyčajné nepohodlie, ale predovšetkým o sebatrýzeň, ktorá býva
u niektorých mystikov doháňaná až do krajnosti.79 Doslova odzbrojujúco, ba až ubíjajúco
pôsobia na prvý pohľad výzvy Majstra Eckharta, ktorými nabáda človeka, aby zanechal
všetko, čo sa považuje za prirodzene ľudské. Prvá fáza jeho cesty odlúčenia znamená
odmietnutie všetkej vonkajšej, hmotnej skutočnosti a stav, ktorý je jej výsledkom, Eckhart
nazýva oprostenosť. Počas druhej fázy však musí človek dokázať čosi nepredstaviteľné –
okrem okolitého sveta odmietnuť i samého seba, čiže svoju vôľu, túžby, sklony a chcenie,
lebo: „Čím viac patríme sami sebe, tým menej patríme Bohu“ (Eckhart, 2000, 136).80 Takto
sa jednotlivec dostáva do stavu „chudoby ducha, ktorý nič nechce, nič nevie a nič nemá.“81
Dôkazom faktu, ako veľmi si Eckhart cení askézu, je principiálna úloha, akú spomínanej
odlúčenosti pripisuje: „Ja však staviam odlúčenosť nad všetku lásku“ (Eckhart, 2000, 197).
Základ pre tento postoj spočíva v tom, že „...láska ma núti, aby som všetko znášal pre Boha,
pričom odlúčenosť ma vedie k tomu, aby som nebol pre nič iné otvorený než pre Boha“
(Eckhart, 2000, 198). Už o mnoho storočí skôr si izolovane žijúci púštni mnísi v Egypte
uvedomovali dôležitosť toho, čomu sa vraví „patriť Bohu“. „Boh vie, že vás milujem, ale
nemôžem byť zároveň s Bohom i s ľuďmi. Nespočetné zástupy anjelov v nebi majú jednu
vôľu, ale ľudia, tí chcú mnoho rôznych vecí“ (Apofthegmata I, 2000, 44). Neexistujú žiadne
kompromisy – patriť Bohu sa dá iba na úkor odmietania všetkého prirodzene ľudského.
78

„Chybné spôsoby cítenia a myslenia, zavedené komplexy, ktoré pre nás získali takpovediacposvätný charakter
a ktoré ovládali, nech sme to vedeli nebo nie, všetky naše reakcie na život – to všetko musí byť rozbité“
(Underhill, 2008,19).
79
O mnohých ranostredovekých mníchoch žijúcich v egyptských púšťach sa napríklad tradovalo, že sa
akéhokoľvek jedla stránili dlhšie, ako je pre bežného človeka mysliteľné.
80
Terézia Avilská hovorí rovnako o akomsi odlúčení človeka od vlastnej vôle: „Duša sa má odovzdať do Božích
rúk, aby On s ňou robil, čo chce; má zabudnúť na akýkoľvek svoj záujem a urobiť, čo je jen možné, aby sa
poddala jeho božskej vôli“ (Sv. Terezie od Ježíše, 2003, 56).
81
„Nikdy nebolo nikomu nič také vlastné, ako bude Boh môj so všetkým, čo dokáže a čo je. Toto vlastné si
máme zaslúžiť tým, že tu na zemi nevlastníme sami seba ani nič, čo nie je on. A čím dokonalejšia a oprostenejšia
je táto chudoba, tým viac vlastné je ono vlastníctvo“ (Eckhart, 2000, 157).

Zborník vedeckých štúdií

Strana 211

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

Treba poznamenať, že telesným a fyziologickým útrapám askéti nevenujú veľkú
pozornosť. Bolestivé znášanie múk plynúcich z odopierania jedla, spánku, či z akéhokoľvek
iného zanedbávania závislosti telesnej schránky človeka od vonkajšieho prostredia má totiž
jediný cieľ – nie bezdôvodné pohŕdanie všetkým materiálnym, nie jednostranné popieranie
biologickej prirodzenosti ľudského organizmu, ale získanie schopnosti sústrediť sa na cieľ,
ktorý je mimo vonkajšieho sveta a ku ktorému sa dá priblížiť jedine cez vlastnú dušu,
oslobodenú od všetkého, čo tomuto transcendentnému cieľu neprináleží a čo mystikovi
takpovediac „zastiera výhľad“ a rozptyľuje ho. Askéza sa zároveň vníma ako
bezpodmienečné úsilie človeka, je to základ jeho aktivity, ktorú musí vyvinúť (pretože
mystický zážitok má aj svoju z pohľadu človeka pasívnu fázu). Súčasťou spomínanej aktivity
musí byť nielen očisťovanie duše od telesnosti, ale, ako podotýka Ján od Kríža, aj jej
oslobodzovanie od samoľúbych, na egoizmus ľudského ja naviazaných mohutností: „Veď
preto sa tu (nielen) očisťuje rozum od svojho lesku a vôle a od svojich zaujatí, ale tiež pamäť
od svojich rozvažovaní a poznatkov – z nich zo všetkých je tiež potrebné v pamäti nič
nepodržať...“ (Sv. Jan od Kříže, 1995, 123).
Okrem askézy musí mystik následne prekonať duchovnú bolesť, ktorá je oveľa väčšou
skúškou a súvisí s istou fázou mystickej cesty, ktorá spravidla nasleduje po prvotných
krokoch, počas ktorých bola duša Bohom ohúrená a silno priťahovaná. Po tejto radosti
a pocite, že Boh je blízko, zvykne totiž duša upadnúť do „noci“, do stavu, v ktorom necíti
prítomnosť Boha. Tento stav je spájaný s veľkým duševným utrpením a bolesťou čisto
duchovného pôvodu. „Lebo v tom, že sa Boh stráni milujúcej duše, je väčšie utrpenie, než
ľudská smrť a akékoľvek strádanie, verte mi!“ (Arseňjev, 2005, 38).82 Má však svoj
nepochybný význam, a ten spočíva v očiste samotným Bohom83 (doterajšie asketické
očisťovanie totiž prebiehalo len na základe vlastnej vôle a vlastných síl človeka). Duša vtedy
necíti žiadnu duchovnú útechu (Michalov, 2002, 324) a často má pocit, akoby bola Boha
nehodná. Terézia Avilská píše: „Keď chce Boh, aby jeho vyvolení citeľne zakúsili svoju
úbohosť, vezme im nakrátko svoju priazeň: a to stačí, aby sa dobre poznali“ (Sv. Terezie d
Ježíše, 2003, 35).84 Pri inej príležitosti vyjadruje ambivalentné pocity, ktoré ňou hýbu v tejto
fáze mystickej cesty: „Ach, môj pravý Pane a moja Sláva, ako nezmerne ťažký i ľahký kríž si
pripravil tomu, kto sa dostane až sem! (...)... v niektorých chvíľach ju človek sotva dokáže
zniesť“ (Sv. Terezie od Ježíše, 2006, 134). Tento sotva znesiteľný kríž je však v skutočnosti
prechodom od aktívnej zaangažovanosti duše do spomínanej pasívnej fázy, charakterizovanej
očakávaním Boha vo vlastnej duši, a zároveň nutnosťou na mystickej ceste zjednotenia.
Teréziin romantický štýl nenecháva nikoho na pochybách: „Ach Pane!... Akými úzkosťami
stíhaš toho, kto ťa miluje! A predsa to všetko je nepatrné voči tomu, čo dávaš tak hojne.
Ostatne je správne, že mnoho stojí mnoho...“ (Sv. Terezie od Ježíše, 2003, 146). Inak sa na
tento bolestný stav nepozerá ani Ján od Kríža, ktorý píše, „...že táto blahoslavená noc, hoci
zastiera ducha temnotou, nerobí to pre iné ako preto, aby ho vo všetkom obdarovala
svetlom...“ (Sv. Jan od Kříže, 1995, 126).
Morálka mystika je teda orientovaná na očisťovanie duše, o ktorom sme pojednávali
v predchádzajúcom texte v spojitosti s dvoma po sebe nasledujúcimi úsekmi mystickej
cesty: askézou a Božím pôsobením na dušu. Očisťovanie môže byť teda aktívne alebo pasívne
(kde je Boh tým aktívnym) a pritom pozostáva z dvoch čiastkových paralelných procesov: sú
nimi odpútanie sa od hmotných vecí a nimi podmienených vzťahov k iným ľuďom a
zároveň odriekanie si všetkého toho, čo by mohlo byť mystikovi na ceste k Láske na príťaž,
82

Arseňjev, ruský teológ, používa na vyjadrenie vzťahu človek – Boh symbol „Milujúci – Milovaný“.
Môže sa stať, že vyprahnutosť si duša spôsobila sama. Ján od Kríža uvádza tri kritériá, ktoré sú príznačné pre
ozajstnú a užitočnú duchovnú bolesť: duša sa neteší ani z viery ani zo sveta, bojí sa Božej nedosiahnuteľnosti
a nie je schopná venovať sa duchovnej kontemplácii a rozjímaniu (Michalov, 2002, 324).
84
Takáto bolesť má zabrániť pýche a napomôcť pokore.
83
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čiže od hriechov, prízemných pudov a inštinktov, zmyslových sklonov a žiadostí (Underhill,
2004, 242-269). Karel Sládek hovorí o morálnom očisťovaní (je to očisťovanie od mravných
nedostatkov) a noetickom očisťovaní (Sládek, 2008, 21), ktoré je zbavovaním sa starých
predstáv o svete a bytí.85 Prirodzeným výsledkom očisťovania sú cnosti, ktoré mystik
nadobúda a ktoré sú prejavmi napredovania na jeho ceste. Reč je predovšetkým o najhlbších a
esenciálnych cnostiach, ktoré sú nám vliate, no môžu (a mali by) presakovať do bežného
života v podobe prirodzene chápaných ľudských cností, ktoré sú osvojiteľné.
Základnou cnosťou je pre mystika pokora. Náboženskú pokoru nám približuje
francúzsky mních Marie-Eugène od Dieťaťa Ježiša. Hovorí o pokore logickej, ktorá je
výsledkom rozumového uvažovania a rozjímania a pokore roznecovanej (sčasti afektívnej),
ktorú človek dostal ako vliatu milosť (Marie-Eugéne od Dítěte Ježíše, 2005, 25). Pokora je
také vnútorné uspôsobenie ľudskej duše86, ktoré nepripúšťa žiadnu pýchu, či už pýchu na
vonkajšie hodnoty, pýchu vôle, rozumovú pýchu alebo tú najnebezpečnejšiu – duchovnú
pýchu (Marie-Eugéne od Dítěte Ježíše, 2005, 30-45).87„Boh dáva svoje poklady pokorným...“
(Marie-Eugéne od Dítěte Ježíše, 2005, 17)88, čo je nepochybne dôvodom, prečo i púštni
otcovia kladú dôraz ne nikdy nekončiacu bytostnú pokoru, ktorá už nie je ani tak cnosťou, ako
skôr bytostným existenčným stavom človeka: „Plačme, bratia. Nech naše oči ronia slzy, skôr
než odídeme tam, kde naše slzy budú spaľovať naše telá“ (Apofthegmata I, 2000, 55).
Nepochybne ide o plač nad sebou samým a nad ničotnosťou a úbohosťou prirodzenej
ľudskosti tvárou v tvár Bohu.
Záver: Dobro v kontexte mystiky
Na základe predchádzajúceho textu je zrejmé, že morálka mystika je kdesi inde ako
prirodzená morálka, ktorá vyplýva z ľudskej túžby po dobre a kráse a ktorej sila čerpá z apelu
na ľudskú dôstojnosť a cnosti, ktorú ju podporujú. Morálka mystika sa neodvoláva na
obyčajnú a jednoduchú túžbu jedinca po dobrom, prosociálnom, dôstojnom a šťastnom živote,
hoci všetky tieto ciele prirodzene tiež napĺňa. Vyrastá totiž primárne z bytostnej túžby
mystika po naplnení vlastného života absolútnym zmyslom, z túžby po rozplynutí vlastného
bytia v Bytí, t.j. v zmysluplnej absolútnej a všeobjímajúcej Láske, ktorá ako jediná naozaj je.
Všetko ostatné sa totiž iba snaží byť a túto snahu je možné naplniť iba v tom, čo je samo
absolútne. Morálka mystika teda nie je morálkou pre morálku, ale vyplýva z cieľa, ktorý si
mystik stanovuje – ženie ho túžba bezprostredne sa rozplynúť v Bohu. Preto sa aj chápanie
dobra a zla, cnosti či bolesti odvíja priamo od Zmyslu všetkého, čo kedy bolo a od túžby
k tomuto Zmyslu dospieť.
V rámci náboženského zážitku je dobrom všetko to, čo človeka – mystika obracia
k spomínanému absolútnemu Zmyslu, to, čo ho posúva bližšie k Bohu. Dobré je odriekanie,
ktoré ho zbavuje ťažkých pút telesnosti, dobrá je tiež bolesť, ktorá ho vychováva, posúva ho
vpred a nenecháva ho ustrnúť a spyšnieť, dobrá je trpezlivosť, ktorou musí preklenúť ťažké
chvíle a ktorá ho má učiť pokore a poníženej kajúcnosti, dobrá je odhodlanosť
a neochvejnosť, ktoré v sebe musí objaviť, ak chce vydržať náročnú cestu, dobrom je tiež
odovzdať sa Bohu a v neposlednom rade, dobré je jadro ľudskej duše a dobré je hľadať Boha
práve prostredníctvom neho, pretože nikde inde vzťah k Bohu nie je možné nadviazať. Ak
človek uvidí Boha, resp. ak sa mu Boh zjaví a vyjaví mu cestu, ktorá ho bude viesť, v tom
85

Očisťovanie má svoj biblický symbol – vstup Mojžiša do tmavého oblaku na hore Sinaj.
Nejde o pocit, ale o postoj.
87
„Diablova ľstivosť je náramná. Je schopný rozhýbať celé peklo, len aby nám nahovoril, že máme nejakú
cnosť, ktorá nám chýba. A právom, lebo nám môže naozaj uškodiť; veď tieto cnosti, vyrastajúce z takého
koreňa, budú mať v sebe vždy niečo z márnivosti. Naopak z tých, ktoré vyrastajú z Boha, sa vytratí i pýcha“ (Sv.
Terezie od Ježíše, 2003, 77).
88
„Vyliatie milosrdenstva totiž môže pritiahnuť jedine pokora“ (Marie-Eugéne od Dítěte Ježíše, 2005, 56)
86
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prípade všetko práve spomenuté človek vníma ako dobré a vie, že jedine po dobrej ceste
dôjde k Dobru, ktoré dosiahne ako cieľ v akte zjednotenia seba ako individuálnej duše
s Bohom a jeho absolútnou vôľou. A ak je toto chápané ako dobro, všetko ostatné, čo človeka
od Boha odvracia, čo na úkor transcendentného vzťahu s Bohom zvýrazňuje jeho obmedzenú
individualitu a podporuje jeho pýchu a ego, všetko to, čo ho rozmaznáva zmyslovými
zážitkami, púta ho zmyslovému svetu, činí ho závislým od dočasných vecí a uzatvára ho
v obmedzenom telesnom priestore, to všetko vníma mystik ako zlo a záťaž. Rozoznať dobré
od zlého pritom nie je pre neho až takým problém, oveľa náročnejšie je zlému odolávať.
A hoci je človek v mystike chápaný ako zrnko prachu, je vo svojej podstate dobrý, no musí
túto svoju podstatu odhaliť počas náročnej mystickej cesty, pričom si musí zároveň uvedomiť,
že nie je dobrý sám od seba, ale iba vďaka Bohu. O vedomí vlastnej malosti svedčí aj
múdrosť púštnych otcov: „Pochop teda, že človek, ktorý dokáže žiť zdržanlivo alebo konať
nejaký iný dobrý skutok, nerobí to z vlastnej moci. To, čo človeka posilňuje, je milosť Božia“
(Apofthegmata I, 2000, 142).
Mystickú cestu je nutné chápať ako závažnú skúšku, ktorá má pre mystika
existenciálny význam a stáva sa jeho spôsobom života. Dostáva na nej odpovede na otázky
o zmysle života a jej cieľom je blaženosť, ktorú duša dosahuje v okamihu zjednotenia
s Bohom. Podľa Eckhartovej mienky totiž „...niet blaženosti bez toho, aby si človek
uvedomoval a dobre vedel, že nazerá a poznáva Boha.“ (ECKHART, in: SOKOL, 2000, s.
195). Mystik teda sústredí všetky svoje sily na dosiahnutie tohto cieľa, pretože verí, že
blaženosť, ktorú môže vďaka transcendencii dosiahnuť už počas svojho pozemského života,
anticipuje večnú blaženosť, súvisiacu s problematikou spásy.
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Mravný subjekt a problém etickej spotreby (konzumerizmu)
Ján Kalajtzidis, Katarína Komenská
Abstrakt. Predkladaný príspevok predstaví jeden z nových trendov v morálnom uvažovaní
a rozhodovaní mravného subjektu, ovplyvnený tzv. etickou spotrebou (konzumerizmom).
Príspevok je rozdelený do dvoch častí. Na základe príkladov etického konzumerizmu
(v podobe dopytu po produktoch s etickým značením ako napríklad fair-trade, eco-friendly)
analyzujeme v prvej časti mravný subjekt ako bojujúci o zachovanie si možnosti slobodného
rozhodovania sa a ako uvedomujúci si svoju zodpovednosť voči spoločnosti, prírode, ľudstvu
atď. Za týmto účelom predstavíme základné črty mravného subjektu v dielach Ericha
Fromma. Ten uvažuje o skutočnom, modernom mravnom subjekte ako o aktívnej, tvorivej,
zodpovednej a ničím nedeterminovanej bytosti, ktorá sa dokáže sama rozhodovať a nežije pod
vplyvom konzumu. Druhá časť príspevku predstaví etickú spotrebu (konzumerizmus) cez
snahy nadnárodných korporácií o získanie lepšieho „morálneho statusu“ na trhu a kriticky
pristúpi k hodnoteniu týchto aktivít. Daný problém je analyzovaný predovšetkým s ohľadom
na problematiku etickej certifikácie a etického označovania. Predložený príspevok ponúka
kritický pohľad na túto novodobú tendenciu.
Marketing a reklama sa v 20. a 21. storočí stali silnými socio-ekonomickými nástrojmi, ktoré
výrazne ovplyvnili morálku a kultúru súčasnosti. Tento vplyv môžeme pozorovať vo všetkých
sférach každodenného života (ako spoločnosti, tak aj jednotlivcov) a preukazuje sa v zmene
spôsobu morálneho uvažovania, rozhodovania a konania mravných subjektov.
Konzumerizmus, do ktorého vyústili tieto trendy, sa stal známym fenoménom západných
kultúr a je závažným a často diskutovaným problémom súčasnej etiky.89 Je príkladom toho,
ako sú dnešní ľudia vo svojom rozhodovaní determinovaní požiadavkami trhu a reklamou
a ako si pritom zachovávajú ilúziu slobodnej voľby vo svojom rozhodovaní a konaní.
Základná kritika konzumerizmu vyviera z presvedčenia, že konzumerizmus
zapríčiňuje stratu slobody a stratu schopnosti nezávislého rozhodovania sa. Jedným z autorov
a ostrých kritikov, ktorý na tento problém poukazuje, je aj Erich Fromm. Už v 40tych rokoch
minulého storočia upozorňoval na to, „že moderný človek je v situácii, v ktorej nedosiahol
schopnosť myslieť originálne – t.j. sám za seba“ (Fromm, 1993, s. 63). Podľa autora je síce
dnešná etika individualistická a sme „hrdí na to, že sa človek stal v rozhodovaní o svojom
živote nezávislým od vonkajších autorít“ (Fromm, 1993, s. 63),90 no v komplexnom ponímaní
slobody a morálnom rozhodovaní človeka prehliadame iné determinanty. Tými sú napríklad

89

Akútnosť tejto problematiky a nevyhnutnosť hľadania možných alternatívnych riešení v tejto oblasti možno
podložiť aj tým, ako sa stupňujúca miera spotreby (materiálov, konečných produktov, služieb, transportu, atď.)
odzrkadľuje na narastajúcom množstve environmentálnych problémov (znečistenie ovzdušia, vôd i pôdy,
globálne otepľovanie) (EEA, 2012), zhoršenej kvality života a zdravia ľudí i zvierat (Foer, 2010, s. 58),
psychologickej pohody ľudí (stres, finančná neistota, atď.) a na mnohých iných priamych či nepriamych
faktoroch. Miera spotreby narastá spolu s narastajúcimi príjmami a požadovaným životným štandardom ľudí, čo
vo veľkej miere devastuje environmentálne zdroje a možnosť ich udržateľnosti pre budúce generácie.
V predkladanom príspevku sa však zameriame na iný aspekt konzumerizmu. Aspekt, ktorý sa ho z teoretického,
filozoficko-etického a psychologického hľadiska pokúsi charakterizovať a poukázať na jeho príčiny.
90
Pod týmto rozumel striktné normy a pravidlá diktované v minulosti stredovekou náboženskou etikou a neskôr
politicko-mocenskou diktatúrou fašizmu.
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anonymná autorita prichádzajúca zvonku (verejná mienka) alebo aj vnútorný strach prejaviť
sa rozdielne od ostatných, nebyť súčasťou celku.91
Fromm uvažuje o štruktúre súčasnej spoločnosti a morálky, a to z dvoch pohľadov: po
prvé ako o spoločnosti, ktorá ponúka ľuďom možnosť rozvíjať sa, vzdelávať, zabezpečuje im
pohodlie a bezpečnosť (sociálnu, finančnú, politickú). Spoločnosť, ktorá umožňuje ľuďom
odpútať sa, oslobodiť od tradičných spoločenských požiadaviek a noriem a nasledovať svoje
individuálne etické presvedčenie, hodnoty. Táto ekonomicko-kultúrna situácia oslobodzuje
človeka a poskytuje mu priestor stať sa kompletnou, zrelou mravnou bytosťou. Na druhej
strane človek cez získanú nezávislosť nadobúda pocit osamelosti, neistoty a izolovanosti,
ktorý prekonáva snahou zapadnúť, začleniť sa do iných systémov, ktoré mu pocit bezpečia
prinavrátia (vytvára si sekundárne vzťahy). Odpoveďou pre neho je preto vzdanie sa určitej
časti slobody a prispôsobenie sa požiadavkám trhu a spoločnosti. Tieto psychologické aspekty
vyvierajúce zo spoločenskej situácie sú podľa Fromma hlavnou príčinou utiekania sa ľudí ku
konzumerizmu, k potrebe vlastniť, byť akceptovaný a akceptovať (či už materiálne veci alebo
aj morálne hodnoty, ľudí, atď.).92
Existuje ešte jeden závažný aspekt konzumerizmu. Hlbšiu, etickú rovinu tohto
problému, ktorej Fromm nevenuje priamo pozornosť (Janík, 1993, s. 157-158), možno
identifikovať ako absenciu zodpovednosti pri konzumnom konaní a rozhodovaní
individuálnych mravných subjektov. Vychádzame z predpokladu, že konanie mravného
subjektu, determinované konzumerizmom, nie je slobodné, a tak mravný subjekt nemôže
niesť a nenesie za dôsledky svojho konania plnú zodpovednosť.93 Fromm sa k tomuto
problému stručne vyjadruje v neskoršom zo svojich diel Mať alebo Byť?!, v ktorom tvrdí, že
„dnes žije prázdnym, konzumným životom celá stredná trieda, ktorá ekonomicky a politicky
žiadnu silu nemá, iba malú osobnú zodpovednosť“ (Fromm, 1992, s. 153). Dôsledkami
absencie zodpovednosti v dnešnej morálke a kultúre sú už spomínané environmentálne
problémy súčasnosti, napríklad zvýšená produkcia odpadov, zapríčinená narastajúcim
konzumom, ale aj výrobou produktov, ich transferom, ako aj získavaním zdrojov na ich
výrobu (EEA, 2012). Všetky tieto aktivity vytvárajú odpad, s ktorým sa ľudia ani príroda
nevie vysporiadať. Aj keď je odpad (resp. enormný nárast jeho vzniku) dôsledkom ľudských
aktivít, individuálne mravné subjekty strácajú s dôsledkami svojich konaní kontakt a
tým často aj pocit mravnej zodpovednosti.
Podobne by sme mohli reagovať na konzumerizmus v oblasti odevného priemyslu,
v ktorom väčšina módnych značiek využíva na výrobu svojich produktov továrne v krajinách
tretieho sveta (kde sú náklady na chod továrne podstatne nižšie ako v domácich krajinách).
Legislatíva v týchto štátoch často nezakazuje detskú prácu a nereaguje na potrebu ich práv na
vzdelanie, zdravý vývoj a šťastné detstvo. Konečný konzument ale nakupuje; pretože sú pre
neho produkty vyrobené a jemu ponúknuté; pretože novým oblečením preukazuje svoj
spoločenský status; pretože ignoruje vzdialenú realitu globálneho obchodu. Anonymné
autority, módnosť, potreba zapadnúť sú tým, čo sa ho priamo dotýka. Za nepriame
konzekvencie svojho konania necíti zodpovednosť. Dnešná etika sa však musí odtrhnúť od
91

Myslenie moderného človeka už nie je aktívnym, originálnym myslením, ktoré by sme podľa Frommových
slov mohli nazvať voľným procesom. Píše: „Väčšina ľudí je presvedčená, že pokiaľ nie sú otvorene donútení
vonkajšou silou niečo urobiť, sú ich rozhodnutia ich rozhodnutiami a ak niečo chcú, je to len to, čo chcú oni. To
je však iba jedna z veľkých ilúzií, ktoré o sebe samy máme“ (Fromm, 1993, s. 107).
92
Fromm nazýva túto tendenciu módom mať, resp. syndrómom rozpadu. Terminológia sa líši v závislosti od
diela, v ktorom sa autor problematike venuje. V starších prácach (Lidské srdce) pomenúva túto tendenciu u ľudí
syndrómom rozpadu, zatiaľ čo v neskoršej práci Mať alebo byť predstavuje čitateľovi mód mať, ktorý
predstavuje všetky charakteristiky syndrómu rozpadu v optike nových kultúrnych, ekonomických, politických
zmien v druhej polovici 20. storočia.
93
Mravný subjekt je vedomou a slobodnou bytosťou, ktorá si racionálne uvedomuje morálnu realitu dneška a len
vďaka týmto vlastnostiam dokáže za svoje konanie niesť mravnú zodpovednosť.
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takéhoto alibizmu a v duchu konzekvencialistických etických teórií sa snažiť vplývať na
mravný subjekt a rozvíjať jeho schopnosť slobodnej voľby a uvedomovania si zodpovednosti,
vyplývajúcej z tejto voľby. Je potrebné, aby si mravný subjekt začal uvedomovať svoju
zodpovednosť nie len za priamy, ale aj nepriame dôsledky svojho (ne)konania.
Ako správne podotkol Erich Fromm, súčasná doba ponúka ľuďom veľa možností; či
už možností stať sa nezávislejšími, kritickejšími, sebestačnejšími, ako aj možností výberu vo
svojom rozhodovaní, či už hovoríme o rozhodovaní pri nakupovaní alebo o rozhodovaní
o vlastnej hierarchii hodnôt. Moderná kultúra a morálka poskytujú pluralizmus hodnôt,
v ktorom nájsť odpovede sa stáva čoraz náročnejšie, no zároveň žiadanejšie. Môžeme
dokonca tvrdiť, že sa stávame “svedkami určitej “módnej” tendencie návratu k etike a k
hľadaniu modelov pre postmoralitnú spoločnosť a človeka” (Bilasová, 2008, s. 7-8).
Táto „módna“ tendencia návratu k etike, ako ju nazýva Bilasová, sa prejavila aj v tom,
ako mravné subjekty uvažujú a ako sa rozhodujú v socio-ekonomických záležitostiach.
Podobne, ako sa v minulosti snažili ženy vymaniť spod vplyvu mužov; tak, ako černosi
v Amerike bojovali za svoje oslobodenie z pod útlaku kolonizátorov a neskôr spoločenských
konvencií; tak aj moderný mravný subjekt cíti potrebu vymaniť sa z okov konzumerizmu,
z marketingových tlakov abstraktnej, anonymnej autority a opätovne nadobudnúť, resp.
rozšíriť svoju slobodu a stať sa samým sebou.
Odpoveď spoločnosť vidí v tzv. etickej spotrebe, ktorú chápeme ako zodpovednú
spotrebu. Vďaka takémuto prístupu k dopytu a spotrebe produktov a služieb môže mravný
subjekt aktívne presadzovať (a konkretizovať) svoje mravné hodnoty a ciele. Etická spotreba
môže byť pochopená ako vonkajší (praktický) prejav vnútornej hodnotovej štruktúry
mravného subjektu,94 ako výsledok aktívneho prehodnotenia hodnôt v spoločnosti
(environmentálne hodnoty, hodnoty spoločenské či ekonomické).
Etická spotreba95 je definovaná ako slobodný výber a nákup produktov, ktoré je
možné spojiť s určitými špecifickými etickými otázkami.96 Etická spotreba ako etické
správanie má niekoľko dimenzií, na základe ktorých rozlišujeme jej dve základné zamerania.
Prvým je zameranie sa na životné prostredie a zohľadňovanie environmentálnej problematiky
ako takej. Etická spotreba sa v tomto momente spája s nákupom produktov, ktorých výroba
spĺňa štandardné princípy ochrany životného prostredia či zohľadňuje dobré životné
podmienky pre zvieratá. Druhým je zameranie sa na podporu a ochranu ľudí ako subjektov,
participujúcich na výrobe produktov. Medzi inými je to napríklad snaha zabrániť detskej práci
alebo aj produkcia produktov v súlade s myšlienkou fair trade. Prienikom týchto dvoch
množín je napríklad problematika zelených produktov či organických potravín (Pelsmacker –
Driesen – Rayp, 2005, s. 363-364).
S etickou spotrebou sa v súčasnosti stretávame na každom kroku a produkty, označené
za etické, sa v posledných dekádach stali veľmi populárne. Ich obľúbenosť sa rozšírila do
mnohých odvetí, napríklad do potravinárstva, odevného priemyslu, bývania, atď. Niečo, čo sa
na trh dostalo ako vedľajší dopyt, sa stalo výrazne narastajúcim trendom. Firmy a výrobcovia
sa musia stotožniť s týmto trendom a naučiť sa tomuto dopytu prispôsobiť. Mnohé firmy sú

94
Etická spotreba, rovnako ako napríklad spoločensky zodpovedné investovanie, je chápaná ako typ
uplatňovania zodpovednosti. Pre lepšie pochopenie problematiky odporúčame Etika sociálnych dôsledkov
a hospodárska etika (Kalajtzidis, 2012).
95
Anglický pojem ethical consumption (etická spotreba) je v zahraničnej akademickej literatúre, venujúcej sa
skúmanej problematike, využívaný ako synonymum pojmu ethical consumerism (etický konzumerizmus).
S ohľadom na naše východiská však tieto pojmy v slovenčine rozlišujeme. Veľmi zjednodušene chápeme etický
konzumerizmus ako extrémnu formu etickej spotreby.
96
Medzi tieto otázky zaradzujeme problém ľudských práv, pracovných podmienok zamestnancov, práva zvierat
či environmentálne problémy.

Zborník vedeckých štúdií

Strana 217

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

dokonca požiadavkami trhu nútené priniesť svojim klientom nové, „etické“ produkty, zaručiť
sa za ich „etickú“ produkciu, marketingovú a firemnú politiku.97
Ponúka nám však tento prístup k nakupovaniu a spotrebe to, čo Fromm kladie ako
podmienku pre konečný rozvoj človeka ako mravnej bytosti? Pôvodne sa o etickej spotrebe
uvažovalo ako o racionálnom, zodpovednom a slobodnom rozhodnutí konzumentov, ktorí
svoje morálneho hodnoty a ciele dokázali reflektovať aj vo svojom výbere. V takomto prípade
by požiadavka Ericha Fromma na kompletnú a zrelú mravnú bytosť bola naplnená.
V súčasnosti sa však etické produkty stávajú módnou značkou vyššej strednej triedy, ktorá si
môže dovoliť zaplatiť za produkty a služby trochu viac, ak dané produkty (služby) budú
napĺňať image človeka, ak ich tieto produkty dotvoria ako úplné bytosti pred ostatnými
(anonymná autorita verejnej mienky). Z etickej spotreby sa tak stáva len ďalšia forma
konzumerizmu, keď ľudia bažia po tričkách z recyklovanej bavlny, bio-potravinách, mäse zo
zvierat s voľným výbehom, fair trade káve či večere v predražených vegetariánskych
reštauráciách. Eko-produkty a fair trade káva sa stávajú známkou spoločenského statusu,
ktorý si ich konzumenti snažia zabezpečiť. Môžeme teda hovoriť, že táto podoba
konzumerizmu je etickým rozhodnutím? Sú takéto rozhodnutia a konania slobodné?
Fromm by s takýmto tvrdením pravdepodobne nesúhlasil. Podľa neho by mal moderný
mravný subjekt svoju slobodu pretavovať v každej svojej voľbe, sloboda je procesom
ustavičnej voľby, v ktorej je človek oslobodený od všetkých determinantov. Na strane druhej
(z nášho pohľadu) je potrebné zvážiť dôsledky takéhoto „zodpovedného“, „etického“
konzumerizmu, a to nie z pohľadu individuálnej motivácie a charakteru mravného subjektu,
ale z preskúmania širších dôsledkov. Zvýšený dopyt po tovaroch, ktorých produkcia je
ekologicky menej závažná, resp. osožná alebo po produktoch, ktoré podporujú práva detí na
detstvo a dospelých na reálnu plácu, tlačí na výrobcov tieto produkty zadovážiť a ponúknuť.
Zvýšená ponuka zároveň logicky znižuje cenu etických produktov a služieb, čo jej dopomáha
stať sa konkurenčnou ponukou na trhu a cenovo konkurovať aj ostatným, lacnejším
produktom. Preto je etická spotreba a v rámci nej aj módny „etický“ konzumerizmus
dôležitým trendom, ktorý by mal byť v tržnej ekonomike podporovaný.98
Ako sa však jednotlivci môžu orientovať na trhu v spoznávaní produktov etickej
spotreby? Ako naznačila v svojej krátkej úvahe Viera Bilasová, etika sa stala módnou. My
taktiež dodávame, že etické produkty zaplavili trh a hľadajú si svojich konečných
spotrebiteľov. Na ich rozlíšenie slúži značenie produktov, tzv. etické značenie, no je čoraz
zložitejšie orientovať sa v značkách bio-, fair trade, eco-friendly, free-range (voľný výbeh),
recycled (recyklované), atď. Zároveň je pre obyčajného človeka – kupujúceho (konzumenta)
prakticky nemožné získať informácie o celom procese vzniku produktu, ktorý si kupuje (o
jeho tzv. životnom cykle). Preto začali vznikať a presadzovať sa rôzne združenia
(spotrebiteľské družstvá, mimovládne organizácie...), ktoré sa touto problematikou zaoberajú.
Cieľom organizácií, ktoré tieto informácie dokážu poskytnúť, je na jednej strane relevantné
informovanie konzumentov, na strane druhej je však ich cieľom predovšetkým marketing
týchto „etických“ produktov. Akademická literatúra, zaoberajúca sa problematikou etickej

97

Ako príklad možno uviesť McDonald, ktorý pred pár rokmi prešiel kompletnou zmenou svojho podnikového
imagu. To zahŕňalo nielen nový dizajn interiérov a exteriérov reštaurácií, ale aj zmenu a rozšírenie sortimentu
jedál o lokálne produkty, zdravšie potraviny, fair-trade kávu, zvýšenú informovanosť o potravinách, atď.
98
To by v budúcnosti mohlo viesť aj k tomu, čo Fromm nazýva zdravou spotrebou (výrobou nie pre zisk, ale pre
užitočnosť) (Fromm, 1992, s. 136), resp. k reálnej etickej spotrebe, ktorá by sa orientovala na zníženie produkcie
a zvýšenie kvality svojich tovarov a služieb tak, ako to naznačuje aj Fromm.
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spotreby (ethical consumerism/ethical consumption), hovorí v tomto kontexte o tzv. etickom
označovaní (ethical labelling) a etickej certifikácií99 (ethical certification).
Do iniciatív, ktoré sa zaoberajú etickou certifikáciou a označovaním, je vkladaná
veľká nádej. Sú považované za trhovo orientované nástroje, ktoré majú schopnosť krotiť
negatívne dôsledky ekonomickej globalizácie, prejavujúce sa predovšetkým degradáciou v
environmentálnej oblasti a na poli sociálnej spravodlivosti (Taylor, 2005, s. 129). Základným
problémom, s ktorým sa však ako nástroje trhu stretávajú (teda je v nich implicitne
obsiahnutý), je hľadanie rovnováhy medzi ich možnosťou operovať na trhu a zároveň sa mu
plne nepodvoliť. Inými slovami nájsť vyvážený spôsob dosahovania alternatívnych cieľov
a hodnôt (teda nielen ekonomických, ale predovšetkým etických) a pritom zároveň
nepodľahnúť tradičným trhovým praktikám, logike a dominantným hráčom na tomto poli
(Taylor, 2005, s. 130).100
Etické označovanie ako trhovo orientovaný nástroj premieňa etické kvality na
vlastnosti produktu. Hovoríme o akýchsi vnútorných opatreniach, zameraných na
zviditeľnenie a sprístupnenie etických produktov. Na jednej strane ide teda o snahu
poskytovať informáciu a tým uľahčiť rozhodovanie eticky senzitívnym konzumentom.
Takým, ktorí sa rozhodujú (alebo chcú rozhodovať) na základe etických požiadaviek. Zároveň
je etické označovanie nástrojom, ktorý má za úlohu obmedziť negatívne dôsledky ľudských
aktivít, a to či už na poli environmentálnom alebo sociálnom. Na strane druhej je však cieľom
iniciatív, ktoré sa zaoberajú etickým označovaním, presvedčiť podnikateľské subjekty
o efektívnosti používania „etického označovania“ ako značky,101 ktorá dopomáha
k zvyšovaniu konkurencieschopnosti produktu na trhu. Napomáha zvýšiť jeho cenu (zisk
z predaja produktu), zviditeľňuje ho a vo všeobecnosti prináša ekonomickú výhodu pre tých,
ktorí sa spolupodieľajú na týchto aktivitách (Hartlieb – Jones, 2009, s. 583-584).
Samotná snaha o rozširovanie etického označovania v sebe implicitne obsahuje
paradox. Iniciatívy, ktoré sprostredkujú etické označovanie, môžu síce proklamovať snahu
o „morálne“ pozdvihnutie podnikania (zavádzanie etiky do podnikateľských aktivít), no
zároveň predajcov alebo distribútorov, ktorým takéto označenie sprostredkujú, nemusia
k ničomu zaviazať. Určité morálne záväzky (povinnosť naplniť kritéria) sú mnohokrát
delegované iba na niektorý z článkov, podieľajúcich sa na procese vzniku produktu.
Motivácia podnikateľských subjektov teda mnohokrát ostáva inštrumentálna (snaha
o zvýšenie zisku, konkurencieschopnosti...atď.) a samotný trh ostáva amorálny.
Obrovské množstva pestovateľov (producentov) produktov ako káva, čaj či čokoláda
žijú pod hranicou chudoby. Na dôvažok podmienky, pri ktorých sú nútení pracovať, sú
mnohokrát alarmujúce, dochádza k ich exploatácií, ohrozené je ich zdravie a často aj život. Za
pôvodcu tohto stavu sú označované predovšetkým medzinárodné komoditné trhy, ktoré
stanovujú cenu týchto produktov tak nízko, že nie je dostačujúca, aby pokryla životné náklady
ich pestovateľov. Na druhej strane je to aj snaha o zabezpečenie konkurencieschopnosti, ktorá
vyvíja nátlak na znižovanie bezpečnostných, zdravotných a ďalších dôležitých štandardov.
Tieto okolnosti (podľa tvrdení autorov, zaoberajúcich sa problematikou etického

99
Certifikácia je proces, v ktorom tretia strana poskytuje písomné potvrdenie, že produkt, proces alebo služba
spĺňa dopredu špecifikované štandardy. Takéto potvrdenie sa vydáva na základe auditu a s ohľadom na
dohodnuté procedúry (Bass – Markopoulos – Grah – Thornber − Roberts, 2001, s. 2).
100
O tomto probléme môžeme uvažovať ako o snahe vyhnúť sa prepojeniu trhu s ostatnými aspektmi života do
tej miery, aby došlo k zamieňaniu si trhových hodnôt s hodnotami spoločenskými. Trhy a trhové hodnoty totiž
expandujú do oblastí života, do ktorých nepatria.
101
Dôkazom toho, že to myslia naozaj vážne, je aj spolupráca medzi inštitúciami, poskytujúcimi etickú
certifikáciu a najväčšími reklamnými agentúrami. Napríklad Fairtrade foundation spolupracuje
s Wieden+Kennedy (Woodman, 2012, s. 39).
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obchodovania) vytvárajú bariéry v rámci konkurencie tým indivíduám (skupinám či štátom),
ktoré odmietajú obetovať osobné slobody na úkor profitu (Davies – Crane, 2003, s. 5).
Základným predpokladom, z ktorého vychádzajú autori, zaoberajúci sa problematikou
etickej spotreby vo všeobecnosti či etického označovania a certifikovania partikulárne je, že
takéto aktivity pomáhajú spomínanú diskrepanciu vyrovnať.102 Zatiaľ čo teoretici tejto
problematiky, ale aj ľudia, nakupujúci produkty označené určitým etickým logom
predpokladajú, že prispievajú k pozitívnej zmene pre výrobcov produktov či životné
prostredie, realita býva mnohokrát odlišná.
Na jednej strane máme zákazníkov, ktorí chcú nakupovať správne (dosahovať dobro
pri uspokojovaní svojich potrieb), no ktorí zároveň nemajú možnosti, čas či schopnosti
identifikovať správne produkty. Títo zákazníci mnohokrát očakávajú, že túto zodpovednosť
za nich preberú veľké korporácie. Na druhej strane stoja podniky (firmy, korporácie), ktoré
vedia, že etické označenie ich produktov im dopomôže zvýšiť zisky. Medzi týmito dvoma
subjektmi stoja organizácie, ktoré etickú certifikáciu sprostredkujú a ktoré intencionálne
budujú svoju značku rovnako ako akákoľvek iná trhovo orientovaná firma (Woodman, 2012,
s. 43).
Ako príklad reflexie reality nám dokonale poslúži jedna z najväčších a najznámejších
reštaurácií rýchleho občerstvenia McDonald. McDonald nikdy nepatrila medzi predstaviteľov
tzv. etického podnikania, o čom svedčí aj množstvo káuz, ktoré sa jej týkajú. Asi
k najznámejším patrí prípad McLibel,103 ktorého jedným z následkov (nemožno ho označiť za
priamy následok) bola implementácia eticky certifikovaných produktov do portfólia tohto
reštauračného reťazca. Medzi inými došlo k postupnému zavádzaniu eticky certifikovanej
kávy.
Od roku 2007 všetka káva, ponúkaná v reťazcoch McDonald, pochádza jedine
z fariem Južnej Ameriky, ktoré sú certifikované logom Rainforest Alliance.104 Teda každá
jedna predaná šálka kávy (v Európe asi milión šálok denne) má garantovaný etický pôvod
(všetky zdroje sú eticky certifikované).105 Dôvod, ktorý McDonald uvádza ako príčinu výberu
Rainforest Alliance ako certifikačnej inštitúcie pre ich kávu je trhovo orientovaný systém,
ktorý ponúkajú. V preklade z reči marketingu: Rainforest Alliance certifikácia negarantuje
producentom kávy fixnú minimálnu cenu za ich produkt. Neexistuje žiadna fixovaná výkupná
cena kávy (etická prémia), ktorá by mohla byť nastavená tak, aby ochraňovala producentov.
Výkupná cena kávy sa odvíja iba od ceny na medzinárodných komoditných trhoch
a mnohokrát je nižšia, než sú náklady na jej produkciu (Woodman, 2012, s. 33-38).
No ani garantovaná výkupná cena produktov nemusí byť smerom, ktorým by sa mal
správny etický obchod uberať. Mnohokrát je totiž nastavená tak, aby síce garantovala výhody
pre farmárov, ale len za určitých podmienok (ktoré sú mnohokrát výhodnejšie pre nákupcov
než producentov). Typickým príkladom môže byť britská spoločnosť Cadbury, ktorá stanovila
minimálnu výkupnú cenu pre kakao v Ghane na sumu 1,600 $ za tonu, ku ktorej (ak je táto
102

Produkty označované ako fair-trade by mali zaručovať, že ľudia, podieľajúci sa na ich výrobe, sú odmeňovaní
spravodlivou mzdou a majú zabezpečené vyhovujúce pracovné podmienky.
103
McDonald žaloval v tomto prípade dvoch environmentálnych aktivistov Helen Steel a Davida Morrisa kvôli
distribúcií pamfletu, obviňujúceho korporáciu McDonald z aktivít, súvisiacich s ničením dažďového pralesu,
krutým zaobchádzaním so zvieratami a vykorisťovaním svojich pracovníkov, či negatívnym vplyvom ich
produktov a reklamy na deti. Tento súdny spor bol najdlhšie trvajúcim sporom v histórií britského právneho
systému. Aj napriek tomu, že McDonald vyhral v rovine právnej, následkom bolo negatívna reklama a obrovská
strata reputácie.
104
Rainforest Alliance je mimovládna organizácia, ktorá patrí k najstarším a najznámejším certifikačným
inštitúciám.
105
Nezabúdajme, že jedným z obvinení McDonaldu dvojicou Steel a Morris bolo ničenie dažďového pralesa.
Existuje lepšia obrana než umiestnenie loga Rainforest alliance (v preklade do slovenského jazyka: Aliancia
dažďového pralesa) na svoje produkty?

Zborník vedeckých štúdií

Strana 220

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

cena na komoditných trhoch nižšia) pripláca akúsi etickú prémiu 150 $ za tonu. Paradoxne už
v deň, keď bola táto garancia prisľúbená (ako súčasť etickej certifikácie čokoládových
tyčiniek, ktoré Candbury vyrába), bola cena na medzinárodných trhoch skoro dvojnásobná
2,939 $ (Woodman, 2012, s. 44-46).106 K vyplácaniu žiadnej prémie, ktorá by mohla byť
zužitkovaná v prospech rôznych sociálnych programov pre farmárov alebo ich deti (zdravotná
starostlivosť, vybudovanie školy...) teda nedochádza.
Nezvyčajné nie je ani to, ak certifikačné inštitúcie podmieňujú označenie produktov
svojim logom percentuálnym podielom zisku z ich predaja. Napríklad Fairtrade foundation
UK je z 90% financovaná príjmami, plynúcimi od veľkoobchodníkov ako zisku za možnosť
používať ich logo. 50% z týchto príjmov je využívaných na administratívne účely a kontrolu,
súvisiacu s procesom certifikácie. Zvyšných 50% zisku však nie je použitých na zlepšenie
životných podmienok farmárov, ochranu životného prostredia... ale sú reinvestované do
budovania značky Fairtrade, jej propagácie a do rôznych reklamných kampaní (Woodman,
2012, s. 50-51).107
Ani samotná fair-trade cena, ktorá má byť oficiálne vyplácaná za produkty, sa
mnohokrát nedostane na samotný začiatok výrobnej reťaze – k farmárom. V Tanzánií, kde sa
Fairtrade foundation zaviazala vyplácať za kilo kávy 2.81 $, sa k farmárom mnohokrát
dostane len niečo okolo polovice týchto peňazí; 1,38 $ až 1 $ za kilo vykúpenej kávy. Zvyšné
peniaze zhltne administrácia družstva (a mzdy pre jej zamestnancov), ktoré slúži ako
sprostredkujúci vykupujúci (a zároveň certifikuje farmy na individuálnej úrovni) medzi
Fairtrade foundation a farmármi (Woodman, 2012, s. 54).
Účelom tejto krátkej analýzy určite nie je odmietnutie myšlienky etickej certifikácie,
etického označovania či snahy o zavádzanie etiky do podnikateľských aktivít. Hlavným
cieľom bolo poukázať na potrebu hlbšej kritickej reflexie tejto problematiky, vyvolať
a prehĺbiť potrebu odkrývania nedostatkov ako predpokladu pre ich nápravu. Mnohokrát totiž
to, čo označíme za etické či morálne (ako súčasť marketingu), nemusí byť aj dobré či správne
(v morálnom význame) a niekedy dokonca veľmi ironicky stačí, že je to výnosné. Mali by
sme sa snažiť nielen robiť veci správne, ale predovšetkým robiť správne veci.
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Princip individualismu v Senekově filozofii
Zuzana Jílková
Abstrakt. Příspěvek ve své první části podává obecnou charakteristiku stoické filozofie.
Další část textu se specializuje na individualismus v širších filozofických souvislostech, poté
se zaměření příspěvku zužuje na individualismus v Senekově pojetí. Závěr pojednává o
významu Senekovy koncepce individualismu pro dnešní dobu.
Úvod
Ve svém obecném pojetí stoicismus stále patří ke známějším filozofickým směrům. Jako
stěžejní východisko stoicismu v tomto chápání bývá uváděna logika a fyzika, úzce propojená
s etikou. Logické uvažování (rozum) člověku podle stoiků umožňuje pochopit, že jeho život
ovlivňují nezměnitelné boží zákony. Chceme-li žít spokojeně a klidně, musíme se s daným
plánem smířit. Proto je nezbytné, abychom žili v souladu s rozumem, přirozeností, s přírodou.
K tomu potřebujeme nutně znát principy jejího fungování, přičemž znalost přírody nám
dokonale poskytne fyzika. Nauka o boží prozřetelnosti a logu, účelném řádu – tvoří tedy
součást stoické filozofie přírody – fyziky, která, jak je vidět, zasahuje do etických otázek.
Stoická etika ale nevymezuje jen podmínky, které jsou nezbytné k dosažení klidu. Obrací
se i k záležitostem, jež nás zneklidňují. Z klidu mohou jedince vytrhnout vášně, považované
stoiky za nemoci duše. Díky těmto vášním (afektům), považujeme lhostejné či špatné
za hodnotné. Lhostejné je téměř vše, co je vnější, s výjimkou manželství, rodiny a státu.
Ctnost učence je založena na oproštění se od lhostejného, od vášní, na takzvané apatii,
což v konečném důsledku vede k lepšímu přijetí osudu, k neochvějnosti neboli ataraxii.
Stoický mudrc je tedy vnitřně svobodný, nikoli však netečný vůči sociálním a humánním
otázkám. Důležitou roli pro něj má láska k bližnímu a sociální spravedlnost, která se týká
i otroků a barbarů. Všichni takto mají stejná práva i povinnosti, bez ohledu na to, do jaké
vrstvy se narodili. Stoická morálka a láska překonávající veškeré bariéry anticipovaly
křesťanskou etiku. Možná i proto se může na první pohled jevit jako nepravděpodobné, že by
jedním z principů stoické mravní koncepce mohl být individualismus, který je v sociální
rovině stoické etiky zdánlivě potlačen.
Zřejmě z tohoto důvodu stoický princip individualismu představuje téma, které
doposud nebylo dostatečně reflektováno v sekundární literatuře. Běžně dostupné učebnice
a odborné knihy se zaměřují spíše na obecné vymezení stoického systému tak, aby si jejich
čtenáři udělali alespoň přibližnou představu o základních aspektech dané filozofie. Obecně
mravní rozměr individualistické koncepce a její proměny v rámci společenského vývoje
potom zachycují odborné články zaměřené na etiku. V těchto textech však nenacházíme
žádný přímý odkaz k Senekovu pojetí.
Stoická etika má však mnohostrannější mravní dimenzi, než jen tu, kterou běžně
uvádějí odborné publikace. Následující příspěvek se proto zaměřuje na zachycení konkrétní
mravní části Senekových stanovisek, jež doposud nebyla v sekundárních zdrojích podrobněji
zpracována. Na základě studia a rozboru původního Senekova díla zde odhalujeme základní
rysy jeho individualistické koncepce a její provázanost s jinými myšlenkovými proudy.
Vzhledem k současné společenské situaci můžeme za stejně naléhavou rovněž považovat
problematiku vztahu individualismu k mravním hodnotám, před jejichž devalvací, k níž
v moderní společnosti dochází stále častěji, Seneka nepřímo varoval již ve své době.
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Princip individualismu v Senekově filosofii
Chceme-li se zaměřit na zásadu individualismu u Seneky, můžeme jisté znaky tohoto principu
nalézt v Listech adresovaných Luciliovi. Seneca zde klade důraz na svobodu jednotlivce,
duševní vyrovnanost a odolnost, na umění individua poradit si s negativními vlivy
přicházejícími zvnějšku. Individualismus člověka pak nemá být založen na tom, že si jedinec
zcela odepře veškeré materiální statky a zřekne se všech pozitivních rozkoší, které jej
obklopují. Je spíše nutné, aby k těmto záležitostem přistupoval zdrženlivě s vědomím, že jsou
pomíjivé a může o ně být kdykoli řízením osudu připraven: „Nikdy nepokládej za šťastného
nikoho, kdo je na štěstí závislý. Kdo se raduje z něčeho, co se mu dostalo zvenčí, spoléhá na
křehkou oporu: pomine radost, jako přišla.“ (Seneca 1969: 77)
V koncepci individualismu rovněž Seneca volí střední cestu mezi slepým
následováním konvenčních pravidel a jejich úplným odmítáním. Bere na vědomí všeobecné
normy společnosti, ale neznamená to, že je zcela nekriticky přijímá. Doslova potom říká:
„Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými.“ (Seneca 1969:
14) Na druhou stranu Seneca zavrhuje i druhý extrém - přílišnou nekonformitu projevující se
snahou některých jeho současníků odlišit se od většinové společnosti zanedbaným
zevnějškem, který je proti přirozenosti a vede tak k izolovanosti mudrce. Jedinečnost totiž
nemá být založena na vnějších znacích, ale na vnitřním bohatství myslitele: „Uvnitř mějme
všechno zcela odlišné, ale náš zevnějšek shoduj se s davem. Náš šat nebuď nádherný, ale také
ne špinavý.“ (Seneca 1969: 14) Seneka tedy zcela správně upozorňuje na častý omyl
mnohých jedinců, že individualita spočívá v neobvyklé úpravě zevnějšku nebo v jiných
křiklavých efektech poutajících pozornost kolemjdoucích. Tato Senekova je navíc aktuální i v
současné době, uvědomíme-li si fakt, jak spousta mladých lidí mnohdy v důsledku působení
masivní mediální kampaně podléhá přesvědčení, že dredy, piercing a tetování jsou tím, co je
činí originálními a svobodnými. Často se u nich přitom jedná o projev jejich slabého
sebevědomí a o kompenzaci mnohem závažnějších vnitřních kvalit, které jim schází.
Osobitost v pojetí Seneky tedy neslouží jako nástroj k výlučnosti a povrchní slávě.
Ušlechtilý potom není jen ten, kdo je viditelný a vystupuje na veřejnosti. Užitečný může být
i jedinec, jenž jedná v ústraní. Naopak dav často člověka odvádí od původních záměrů a brání
mravnímu růstu individua. Jsme ve své podstatě snadno ovlivnitelní a v důsledku
toho poměrně rychle přejímáme nežádoucí vzorce chování. Seneca proto varuje před
negativními důsledky davu: „Ptáš se, čemu se máš po mém soudu obzvlášť vyhýbat? Davu.
Dosud se nemůžeš bezpečně odvážit mezi lidi. Já se aspoň přiznávám ke slabosti z takové
styku: nikdy se po mravní stránce nevracím týž, jaký jsem mezi ně šel.“ (Seneca 1969: 15)
Dav podle Seneky také přispívá k přílišné unifikaci postojů a cílů, což vede v takto
sjednocené společnosti k vzájemné nevraživosti jejích členů: „Musíme se tedy opatrně starat o
to, jak bychom mohli být bezpečni před davem. Především nemějme s ním nijakých shodných
tužeb, k sporu docházívá mezi spoluuchazeči.“ (Seneca 1969:23) Chceme-li tedy dosáhnout
vnitřní vyrovnanosti, harmonie v mezilidských vztazích a máme-li směřovat k moudrosti,
neměli bychom se řídit tím, co odsouhlasila většina, ale vlastním svědomím a rozumem.
Právě přiměřená míra individualismu, nezávislost na mínění davu a jednání na základě vlastní
racionality mohou přispět k osobní svobodě. V tomto ohledu je důležitější morálka
jednotlivce než všeobecná morálka. Ani vnější okolnosti takto nemusí zasáhnout naši
nezávislost v duchovní a rozumové oblasti. Tato Senekova idea o duchovní nezávislosti je pak
stále aktuální a možná částečně předjímala Kantovo pojetí kategorického imperativu.
Duchovní svobodu jednotlivce u Seneky však nelze zaměňovat se sobectvím
a egocentrismem. Naopak, mravní růst individua vyplývá z jeho obětavosti a ochoty pracovat
nejen pro sebe, ale učinit něco i pro druhé. Odtud také vzešlo Senekovo: „Každý, kdo
prospěje druhému, prospěje sobě.“ (Seneca 1969: 149) Altruismus u stoiků ale neslouží
jako cílený krok k získání věhlasu nebo váženosti v očích veřejnosti. Proto nemá být dobrý
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skutek proveden kvůli zisku či poctě, ale má vycházet z vlastního přesvědčení. Seneca k tomu
poznamenal: „Cena veškerých ctností je v nich samotných. Vždyť nejsou vykonávány pro
odměnu, mzdou za správný čin je to, že jsi jej vykonal.“ (Seneca 1969: 149) I zde můžeme
najít určitou paralelu stoického myšlení s dílem Immanuela Kanta. Kant obdobně jako Seneca
poukázal na důležitost autonomní morálky, která se liší od heteronomní morálky právě
racionalitou a účelovostí v ní samé, a ne vnější účelovostí při rozhodnutí poskytnout pomoc.
V etice Seneky hraje rovněž důležitou roli svědomí. Tento postoj se odráží i v jeho
stoickém pohledu na osobitost. Zatímco individualismus dnešní doby přikládá zásadní váhu
společenské úspěšnosti jednotlivce a děje se tak často bez ohledu na morální zásady, stoický
individualismus naopak zdůrazňuje zachování osobní morálky za všech okolností, i za situací,
kdy je to pro jedince z hlediska sociálního statusu nevýhodné: „Po mém soudu si nikdo více
necení ctnosti, nikdo jí není oddanější než ten, kdo ztratí pověst dobrého muže, aby neztratil
svědomí.“ (Seneca 1969: 150) Myslitel tedy nevolí ústraní jako útěk před problémy, protože
skutečný mudrc je natolik neochvějný, že dokáže bez větších obtíží čelit všem nepříznivým
důsledkům vyplývajícím z obhajoby vlastních stanovisek. Opravdová ctnost totiž není dána
tím, jak nás vnímá a hodnotí okolí, ale vychází z nás samotných: „Mnozí tě chválí, budeš se
snad proto líbit sobě, že jsi takový, jakému rozumějí mnozí? Tvé přednosti musí se týkat
tvého nitra.“ (Seneca 1969: 18). Budeme-li sami před sebou čistí, nikdo naše nitro nemůže
pošpinit. Obdobná zákonitost funguje u emocí. Radost, smutek, slabost, pocity spokojenosti
či nenaplněnosti často nemají základ v objektivních okolnostech, ale v naší subjektivitě. Proto
pokud toužíme po změně sebe sama, musíme se nejprve obrátit do svého já, ke své osobitosti.
Jestliže problémy vycházejí z nás, zvraty ve vnějším světě těžko ovlivní naše prožívání:
„Ducha musíš změnit, ne povětří. I kdyby ses přeplavil přes širé moře, i kdyby, jak říká náš
Vergilius, v dáli mizely kraje a města, půjdou s tebou tvé slabosti, ať přijdeš kamkoli.“
(Seneca 1969: 42)
Někdy také sami sebe zbytečně zneklidňujeme tím, že přikládáme příliš velkou váhu
slovům ostatních lidí. Aniž bychom se pokusili racionálně zhodnotit situaci, začneme se
předem strachovat. Příliš snadno při hodnocení nás samotných i našeho okolí podléháme
všeobecnému mínění, ačkoli bývá mylné. Přitom všeobecný omyl často vzejde z pochybení
individua, mýlka se pak díky snadné ovlivnitelnosti ostatních lidí rozšíří a začne být
považována za správnou podle logiky, že to, co odsouhlasila většina, nemůže být chybné.
Seneca k těmto omylům poznamenává: „Není však důvodu, abys věřil těm, kteří hlučí kolem
tebe. Nic z toho není zlé, nesnesitelné, nebo tvrdé. Jenom ze souhlasu s oněmi lidmi rodí
se v tobě strach.“ (Seneca 1969: 196) Původ strachu tak zřejmě můžeme spatřovat ve snížené
schopnosti jedince vyrovnat se s vnějšími podmínkami, v nichž žije. Pokud tedy posílíme
důvěru ve vlastní úsudek, pravděpodobně se nenecháme tolik ovlivnit a znepokojit názory
ostatních.
Kromě individuálního svědomí je proto důležitý individuální rozum, jelikož nám umožňuje
vyrovnat se s neodůvodněnými pocity a obecně s iracionalitou v jejích nejrůznějších
podobách. Neřesti vznikají právě tehdy, když nás iracionalita zcela zaslepí a zvítězí
nad zdravým myšlením individua. „Jednou z příčin našeho zla je, že žijeme podle vzorů,
nedovolujeme uplatnit se vlastnímu rozumu a dáváme se strhovat zvyklostí.“ (Seneca 1969:
238). Přitom rozum je přirozenou součástí člověka. Proto jej máme používat, abychom
uskutečnili to, k čemu nás příroda předurčila. S racionalitou souvisí rovněž schopnost našeho
sebeovládání. Jen obtížně zvládne sebekontrolu ten, kdo se řídí pouze svými pudy a přáními.
Navíc takového jedince vytrhnou z duševní rovnováhy jakékoli vášně a afekty, bez ohledu na
jejich závažnost. Pouze rozumný duch může dojít k neochvějnosti: „Jestliže jednou
vybředneme z toho kalu do vznešené výšiny, čeká nás duševní klid a po všelikém bloudění
naprostá svoboda. Ptáš se, v čem záleží? Nebát se lidí, nebát se bohů, nechtít nic potupného
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ani přílišného, dokonale ovládat sama sebe. Je to nedocenitelné dobro, stát se svým pánem.
(Seneca 1969: 128).“
Shrneme-li základní Senekovy teze, duševní klid jedince závisí na řadě předpokladů víře ve vlastní schopnosti, rozumnosti a využití rozumu k potlačení tužeb tak,
abychom se nestali jejich otroky. Vlastní vášně však můžeme ovládnout nejen pomocí
individuálního rozumu, ale i prostřednictvím naší vůle. Vůli nelze naučit, pouze je možné ji
posílit. Vůle se v Senekově pojetí váže ke svědomí a sebeuvědomění, což jsou psychické
aspekty, které tento myslitel s vůlí spojoval více než kdokoli jiný před ním. Sebereflexe
u individua má pak podle Seneky spočívat v pravidelném a vlastním zhodnocení toho, do jaké
míry se jedinec zbavil špatných vlastností a kolika neřestem během dne dokázal odolat.
Náležitá sebereflexe je rovněž spojena s pohroužením se do vlastního já a s dosažením vnitřní
soběstačnosti neboli autarkie. Pouze ten, kdo je schopen správné sebereflexe, zůstává
v harmonii se sebou samým a tudíž i v harmonii s ostatními, proto Senekova idea
o sebehodnocení ve své úplné podstatě nepovede u jedince k narcismu: „Mluvím o ctnosti, ne
o sobě, a když zvedám hlas proti neřestem, zvedám jej především proti svým. Až budu moci
žít, budu žít, jak se má žít.“ (Seneca 1969: 138) Podle Seneky je navíc každý člověk
zodpovědný nejen za vlastní chyby a sám za sebe, ale i za všechny ostatní. Na druhou stranu
to, co nás činí dobrými, závisí pouze na nás a rozhodující faktory se nacházejí v naší
individualitě, v našem duchu, postojích a snaze. Proto bychom měli věřit tomu, co nám říká
vlastní racionalita – chceme-li se zbavit špatnosti: „Vzhledem k tomu, že každý raději věří
druhému, než aby sám přemýšlel, nikdy si člověk netvoří vlastní soud o životě, ale omezuje
se na víru a v důsledku toho chyba přecházející z jednoho na druhého námi kymácí a sráží
nás do propasti.“ (Seneca 1969: 376)
Je tedy v silách jednotlivce rozvíjet vlastní duchovní potenciál a ovlivnit fakt,
zda bude konat dobro či zlo, zatímco fyzické a vnější záležitosti, jako je náš vzhled
či majetek, příliš nezávisí na naší moci. Tuto skutečnost si uvědomil již Epiktétos a Seneca
Epiktétovu myšlenku zřejmě dále rozvinul, když popisoval, jak lidé hledají cestu k dobru
ve vnějším světě, aniž by si uvědomili, že se pozitivní vlastnosti a schopnosti nacházejí přímo
v jejich individualitě. Podle Seneky pak už jen závisí na vůli konkrétního jednotlivce, do jaké
míry se k dobru přiblíží: „Vše, co tě může učinit dobrým, máš v sobě. Co potřebuješ, abys byl
dobrý? Chtít.“ (Seneca 1969: 80). Individualismus a pohroužení se do vlastního já u jedince
má tedy vést k duchovnímu růstu, protože spojí-li se život v osamění s naprostou bezcílností,
může naopak směřovat ke stagnaci individua: „Život v ústraní bez vyšších zájmů je smrt a
pohřbení zaživa.“ (Seneca 2000:14) Při stanovování cílů a cestě k jejich dosahování však
Seneca považuje za nezbytné, aby jedinec dokázal realisticky vyhodnotit své schopnosti a
možnosti a neuchyloval se k velikášství. Právě sebestřednost a nedostatek pokory člověku
často přináší zklamání, jakmile iluze o dokonalosti vlastního já pomine: „Čím výš se kdo
povznese, tím blíž má k pádu.“ (Seneca 2000:34). Abychom se vyvarovali klamných představ
o sobě samých, je nutné mít vytvořeno zdravé sebepojetí, podle slov Seneky bychom mohli
říci, že je kromě zdravé pokory rovněž důležité spřátelit se s vlastním já. Takto se lze vyhnout
přílišné skromnosti i tendencím k megalomanství u individua. To, jak subjekt vnímá sebe
sama, potom ovlivňuje jeho názor na vlastní schopnosti, ale i jeho dojem, který si vytváří o
svém statusu ve společnosti. „Každý je tak ubohý, za jakého se považuje.“ (Seneca 2000:26).
V Senekově pojetí také platí, že jedinec, jenž vnímá vlastní hodnotu pozitivně, lépe
snáší nepřízeň osudu, protože se dokáže radovat z toho, co mu ještě navzdory překážkám
zbylo – ze zachování vlastní identity, která je nenahraditelná. Uvědomuje si, že ani v nejtěžší
chvíli neztratil svou tvář, a to je pro něj dostatečně potěšující fakt: „Kdo má sám sebe,
nic neztratil.“ (Seneca 2000:13). Kdyby však svoji identitu daný člověk vnímal negativně,
těžko by se mohl radovat z toho, že zůstala zachována. Zřejmě i proto je tak důležité přijmout
vlastní já. Kladné sebepojetí u individua patří také k jednomu z aspektů, jenž podle Seneky
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činí jedince svobodným: „Svoboda znamená být povznesen nad křivdy a učinit ze sebe
člověka, který je sám sobě zdrojem radosti.“ (Seneca 2000:89). Být zdrojem vlastní radosti
však u Seneky neznamená zapomenout na druhé. Moudrý sice přijímá sebe sama, ale zároveň
se nevzdaluje od společnosti. Jeho neochvějnost spočívá spíše v tom, že se nenechává
oklamat šťastnými okolnostmi, protože ví, že ten, kdo jim snadno podlehnul, se pak mnohem
hůře vypořádával s nečekanými změnami. Myslitel vnímá svět kolem sebe realisticky – bez
naivity i zbytečného pesimismu při náhledu do budoucna a bez pocitu křivdy či nostalgie,
ohlíží-li se do minulosti. To však pro moudrého neznamená žít pouze přítomností a dokázat se
radovat jen z toho, co zrovna prožívá. Mudrc naopak překonává nepřízeň osudu v současnosti
tím, že si umí vážit dobra prožitého v minulosti. „Je nevděčný ten, kdo nazývá křivdou konec
potěšení, je hloupý, kdo se domnívá, že lze mít zisk jen z přítomného dobra, kdo se neraduje i
z dobra minulého.“ (Seneca 2000:32). Mudrc oceňuje všechny hezké okamžiky, ať už je
prožil v minulosti, nebo je prožívá nyní. Kromě toho také chápe, že nesnáze mají kořeny
především v jeho individualitě a nejvíc jej dané obtíže pohltí tehdy, pokud je on sám bude
vnímat příliš dramaticky: „Nezvětšuj si sám své potíže a nepřitěžuj si nářkem.“ (Seneca 2000:
25) Ve své individualitě se myslitel povznáší nad potíže a právě tento nadhled mu umožňuje
nenechat se zlem pohltit, ale přijmout je jako dobro. Přijmout zlo jako dobro v tomto pojetí
pak neznamená zneužít zlo ve vlastní prospěch a tím zlo učinit dobrem jen pro sebe sama,
ale neumožnit zlu, aby nás ochromilo – naopak, zlo nás má spíše vnitřně zocelit a posílit
odolnost naší psychiky, čímž se stává pro naše já dobrem, aniž by se jednalo o dobro na úkor
ostatních. Zlo začíná být škodlivé až tehdy, jsme-li mu vystavováni příliš často. Přemíra
působení jakéhokoli vnějšího vlivu totiž způsobuje, že se s ním jedinec ve své individualitě
začne příliš ztotožňovat. Proto i velké množství špatnosti individuum neposílí, ale spíše jej
nakonec degraduje: „Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk
nalezne zalíbení.“ (Seneca 2000: 90). Přesto někdo podlehne zlu snadněji a jiný mu celkem
statečně odolává. To, zda nás zlo pohltí, totiž nezávisí pouze na tom, do jaké míry jsme mu
vystavováni, záleží i na tom, jak se od něj umíme ve své individualitě oprostit a do jaké míry
jsme schopni jednat sami se sebou upřímně. Život sám o sobě podle Seneky není ani dobrý,
ani špatný, pouze vytváří člověku prostor pro konání dobrého a zlého. Je potom jen na nás,
jednotlivcích, jak tento prostor využijeme: „Nikomu není odepřena ctnost, je dostupná všem,
všechny k sobě pouští, všechny zve, svobodné, propuštěnce, otroky, krále i vyhnance.“
(Seneca 2000:95)
Není tedy podstatné, ze které společenské vrstvy pocházíme a kolika let se dožijeme,
ale důležitou roli sehrává fakt, že všichni v sobě máme skrytou možnost stát se dobrými
a můžeme se individuálně rozhodnout, jakým způsobem budeme pracovat s tímto vlastním
potenciálem k pěstování ctnosti: „Přirozenost přikazuje prospívat lidem. Nezáleží na tom,
jsou-li otroci, nebo svobodní, svobodní rodem, nebo propuštěnci. Všude, kde je člověk,
je místo pro dobrý čin.“ (Seneca 2000:19) Ke konání dobrých činů potom nemá být nikdo
nucen vnějšími předpisy, naopak takové jednání má vždy vycházet pouze z vlastního
přesvědčení individua. Dobré skutky takto nelze hodnotit pouze podle toho, jaké množství
dobra jedinec poskytl druhým, mnohem důležitější je skutečnost, zdali jej ke konání dobra
podnítila jeho přirozenost a do jaké míry vycházelo dobrodiní z jeho nitra: „Bez zvláštních
zákonů bude méně dobrodiní, ale budou opravdovější.“ (Seneca 1992: 83). Pouze dobrodiní
poskytnutá z upřímných pohnutek mohou dárci přinést skutečné vnitřní uspokojení. Nelze
označit za dobré něco, co není čestné. Nečestné jednání zbavuje klidu, proto není žádoucí.
K dosažení klidu u individua je tedy nutné, aby se jedinec ve svém počínání řídil
výhradně upřímnými motivy. Jen pokud člověk nepůjde svými činy proti vlastní přirozenosti,
může dosáhnout blaženosti. „Není příjemný ani bezstarostný život těch, kteří žijí
se škraboškou na tváři. Naproti tomu kolik půvabu má v sobě upřímná a nepřikrášlená
přirozenost.“ (Seneca 2000: 37) Bude-li tedy jedinec vycházet ze své podstaty a nepůjde-li
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vlastním jednáním proti ní, může nakonec prožít šťastný život. Síla individua takto spočívá
v něm samotném. Problémy jedince proto podle Seneky vznikají tehdy, když v sobě člověk
nedokáže tuto vnitřní sílu najít a spoléhá se na útěchu zvenčí: „Dělej prosím tě, nejdražší
Lucilie, co jedině tě může učinit šťastným, rozházej a pošlapej to, co se třpytí na povrchu
a co je ti slibováno od jiného nebo z jiného, zahleď se k pravému dobru a raduj ze svého. Co
je to ze svého? Myslím tím tebe samého, nejlepší tvou část.“ (Seneca 1969: 35)
Individualismus v pojetí Seneky je tedy skrytý a má základ v hloubce lidského nitra.
Jedinec může dosáhnout vyrovnanosti, pokud pochopí, že je vnitřně naprosto svobodný a jeho
štěstí nezávisí na ničem jiném než na něm samotném a že mu rovněž nic nebrání být ve svém
já sám sebou. V tomto ohledu Seneca možná částečně předjímal Sörena Kierkeggarada (18131855 n. l.), který došel k tomu, že nitro každého jedince je neopakovatelným světem o sobě,
jež člověka předurčuje k tomu, aby se stal sám sebou. K této tezi lze ale namítnout, že jednání
individua je přece také ovlivněno konvencemi světa, v němž žije, a tyto vlivy působí na jeho
osobnost tak, že nikdy nemá možnost být zcela sám sebou, protože chce-li žít v klidu,
je nucen své chování alespoň zčásti přizpůsobit daným normám. Avšak mluvíme-li o svobodě
vlastního já u Seneky či o světě o sobě u Kierkegaarda, neoznačujeme tímto vnější projevy
v chování individua, ale jeho vnitřní svět skrytý před jeho okolím. Tento vnitřní svět jedince
potom nemusí být v plném souladu s vystupováním individua na veřejnosti a především,
vnitřní svět člověku nikdo nevezme – žádná jiná osoba, ani okolnost. Kromě toho, vlastní
nitro se všemi pocity může znát jen jedinec sám a právě v tom je ukryta jeho svoboda.
Navenek tedy nelze vidět vše, co je obsaženo v nitru. Jedinec může například ve svém já nosit
určitou ideu, kterou kvůli hrozbě znemožnění, trestu nebo jiného znevýhodnění, nikdy
nesdělí. Vnitřně je tedy svobodný, protože je mu dovoleno myslet si ve své subjektivitě
cokoli, zatímco ve vnějším světě je omezen různými pravidly a očekáváními. Proto málokdo
veřejně sděluje to, co opravdu sdělit chce, a z lidské společnosti se takto vytrácí opravdovost,
jež je usměrňována obecnými zvyklostmi. Z tohoto důvodu se Seneca snaží prosadit, aby
jedinec uvedl do souladu své vnitřní prožívání s tím, jak vystupuje navenek: „Říkejme to,
o čem jsme přesvědčeni, buďme přesvědčeni o tom, co říkáme, řeč nechť je v souladu
se životem.“ (Seneca 2000: 102)
K tomuto Senekovu tvrzení však existuje námitka, kterou vyslovil myslitel Henri
Bergson (1859-1941 n. l.), podle jehož tvrzení lidská mluva nedisponuje dostatečnými
nástroji k tomu, abychom jejím prostřednictvím mohli zcela přesně formulovat
to, co prožíváme. Situace v novodobé společnosti tento problém navíc zhoršuje: „Žijeme-li
ve světě polidštěných věcí a vztahů, nedostává se individuu slov, aby vyjádřilo celou hloubku
štěstí, obav, pýchy. V takovém případě si zprostředkuje výraz takových pocitů pomocí věcí.“
(Němec 2002: 53). Hmotné statky skutečně získávají pro jedince stále větší význam.
Suverenita individua proto dnes znatelněji závisí na množství jeho majetku. Hromaděním
majetku však člověk spíše budí u druhých lidí závist, čímž svoji osobní svrchovanost nakonec
neposílí, ale naruší. Toho, že okázalost z dlouhodobého hlediska přináší individuu více obtíží
než uspokojení, si byl vědom i Seneca: „Závisti unikneš, nebudeš-li se vnucovat cizímu
pohledu, nebudeš-li se chvástat svými statky, budeš-li se umět radovat v skrytosti.“ (Seneca
1969: 224). Člověk přeceňováním důležitosti věcí rovněž způsobuje sám sobě újmu, protože
se s nimi příliš identifikuje a špatně pak snáší jejich ztrátu nebo poškození. S nadřazováním
hodnoty věcí je také spojena ztráta lidskosti ve vzájemných interakcích mezi individui.
Lidskost vystřídala věcnost a hodnota jedince se takto posuzuje podle vnějších znaků a
množství statků, kterými disponuje. Seneca proto varuje před povrchním způsobem vynášení
soudů: „Nedívám se totiž na barvu oděvu, jímž jsou zahalena těla. Nespoléhám se na své oči,
když hodnotím lidi. Mám lepší a spolehlivější světlo, které mi pomáhá při rozeznávání pravdy
od lži. Hodnotu duše, nechť odhalí duše.“ (Seneca 1969: 121). Je tedy podle Seneky omyl
tvrdit, že se důstojnost člověka odvíjí od množství peněz, které má k dispozici. Vážnost
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jedince spíše povstává z míry jeho rozumového a emočního růstu, za urozeného člověka tedy
lze považovat především ctnostného jedince. Ctnost u individua potom vytváří předpoklad
blaženého života, jelikož posiluje odolnost jedince vůči nepřízni osudu: „Ctnost je mužná
a vznešená, každé protivenství ji povzbudí.“ (Seneca 2000: 79)
Shrneme-li tyto teze, můžeme dojít k závěru, že skutečná síla individua tkví především
v jeho niternosti. Jedinec na určitém stupni kulturní vyspělosti žijící v dnešní moderní
společnosti však nenachází dostatek příležitostí k vyjádření všech individuálních pocitů
a je do jisté míry donucen konvencemi maskovat některé skryté vlastnosti svého já. K dílčímu
odhalení těchto doposud utajených charakteristik individua potom dochází jen za
mimořádných, zpravidla nečekaných životních okolností. Proto jsou i pro současnost aktuální
Senekovy rady, kterými se snaží směřovat jedince tak, aby v životě nehledal pravdu
v záležitostech, jež jsou vidět okamžitě navenek, ale aby se snažil prvotně odhalovat to, co se
skrývá uvnitř, v individualitě každého člověka. Pouze pokud se individuum nenechá oklamat
a strhnout světem kolem něj a půjde cestou sebepoznání a poznání duchovní jedinečnosti
jiných lidí, může dojít k moudrosti a také k neochvějnosti.
Závěr
K tomu, abychom mohli podat zhodnocení Senekovy koncepce individualismu, se nemůžeme
spokojit s pouhým konstatováním, že Senekův princip individualismu zaujímá významnou
pozici v oblasti praktické filozofie a jeho zásady mají své opodstatnění i v dnešní
době. Důležité je také uvést zdůvodnění toho, proč právě tato tématika plní v rámci
filozofických disciplín i v našem každodenním životě svoji nezanedbatelnou funkci.
Na prvním místě je žádoucí zamyslet se nad morálními aspekty Senekova pojetí
individualismu. Právě svým důrazem na mravnost jednotlivce totiž Seneka výrazným
způsobem přispěl do oblasti etiky. Zamyslíme-li se například nad jeho základní kategorií
etiky, kterou je ctnost, zjistíme, že jakkoli možná dochází v moderní společnosti k celkovému
úpadku v chování jejich členů, pojem ctnosti si stále zachovává svoji vážnost minimálně
v rámci některých kultur: „I když je pravda, že na mnoha místech je dnes možno setkat
se s poměrně cynickým postojem až výsměchem některých lidí tam, kde se objeví řeč o cti
a čestném jednání, přeci jen je na místě upozornit na to, že v některých kulturních oblastech
(například mezi Araby) je zachování cti jednou z prvořadě důležitých hodnot pro každého
člena daného společenství.“ (Křivohlavý 2004: 123) Ctnost, jak ji pojímali antičtí myslitelé,
pak zřejmě představovala statečnost. Stoický mudrc díky ní dokázal odvážně čelit všem
lákadlům, protivenstvím a tlakům okolí.
Ctnost se tedy nespokojovala a stále nespokojuje pouze s elementárním dodržováním
mravních a legislativních zásad. „Dalo by se říci, že u ctnosti jde o stupeň vyšší rovinu,
nežli je rovina běžného etického uvažování.“ (Křivohlavý 2004: 127). Ctnost tedy není něco,
k čemu bychom mohli být donuceni tlakem vnějších okolností. Je zakořeněná v jedinci a ten ji
v sobě buď dokáže sám vlastním úsilím rozvinout, nebo se raději vydá pro něj pohodlnějším
směrem, cestou rozkoše. Komfort vyplývající z rozkoše je však relativní. Člověk ale ve své
sebelásce směřuje k tomu, aby mu jeho jednání přineslo co největší a hlavně nejrychlejší
užitek. Individuu nedochází fakt, na který Seneka často upozorňoval, že rozkoš přináší jen
krátkodobé radosti. Naopak zapomínáme, že mravnost, nesobeckost, úmysl prokazovat dobro
a vděk za dobro nám mohou přinést mnohem trvalejší potěšení, než si uvědomujeme. Pro
Seneku tedy ctnost jedince nepředstavuje pouhý abstraktní pojem, ale dotýká se individua ve
všech oblastech jeho života a je rovněž determinantou, která výrazně působí na individuální
psychickou odolnost. Proto nemůžeme na mravní zásadu v Senekově koncepci individualismu
zapomínat.
Senekovy mravní ideály navíc nacházejí své opodstatnění v rámci výchovy. Chce-li
rodič svým dětem či učitel svým žákům vštěpovat principy lidskosti, tolerance a empatie, měl
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by se nejprve dokázat zamyslet nad tím, do jaké míry tyto zásady uplatňuje ve vlastním životě
vůči sobě samému. Jestliže má tedy jedinec působit na své okolí jako vzor hodný následování,
je nezbytné, aby byl schopen realistické sebereflexe a dokázal na jejím základě pracovat tam,
kde to zcela neodporuje jeho přirozenosti, na rozvoji kladných charakteristik a odstraňování
individuálních nedostatků. Senekova filozofie individualismu se tedy vyznačuje
poměrně silnou mravní rigorositou.
V otázce morálky je důležité upozornit na to, že velký důraz Seneky na mravnost
může někdy budit mylný dojem, že tento myslitel ve snaze o askezi zapomínal na
individuální potřeby jednotlivce. Na první pohled se tak může nezkušenému pozorovateli
zdát, že Seneka opomenul pro člověka potřebu lásky, společenského kontaktu či materiálního
zabezpečení. Opak je však pravdou. Seneka se spíše snažil dovést jedince k tomu,
aby mravností nešel proti vlastní přirozenosti a aby si ji osvojil jako nedílnou součást svého
života. Jednání v souladu s mravností potom člověku umožní naplnit jeho nároky, aniž
by z dlouhodobého hlediska došel k újmě. I počínání, které se tedy v určité chvíli jeví jako
nevýhodné, může v delší časové perspektivě přinášet jedinci pozitiva, vychází-li z upřímných
a ctnostných pohnutek. Akcent Seneky na to uvést v soulad naše činy prokazované zvenčí
s vlastním svědomím lze možná přirovnat k Sókratově vnitřnímu hlasu (daimonion), jenž nás
má odradit od nevhodného jednání. Senekovo zdůraznění důležitosti individuální sebekázně
k nám navíc promlouvá velmi naléhavě, uvědomíme-li-si, do jaké míry v dnešní době
pociťujeme celkový úpadek duchovních hodnot.
V souvislosti se všeobecným úpadkem těchto zásad totiž dochází k oslabování vnitřní
disciplíny a k vystupňování propagace kultu zevnějšku: „Po kategorickém imperativu
nastupuje narcistní imperativ, neúnavně oslavovaný kulturou hygieny a sportu, estetiky
a dietetiky. (Lipovetsky 1999: 64). Varoval-li tedy Seneka ve své době před povrchním
posuzováním jedince na základě vnějších znaků, měla by v současnosti jeho výstraha zřejmě
zaznít o to silněji. Senekův přínos však nelze redukovat pouze na mravní stránku, jelikož jeho
filozofie individualismu přináší mnohem více než jen morální ponaučení. Mravnost jedince
totiž Seneka nepojímá izolovaně, jde u něj ruku v ruce s neochvějností individua. Senekova
filozofie tedy může svými radami přispět k tomu, aby člověk dokázal najít vhodnou cestu
ze zdánlivě neřešitelných podmínek. Filozofická ponaučení tohoto myslitele proto nejsou
pouhými návody ke ctnostnému životu, jimiž se máme bezvýhradně řídit, ale plní bezesporu
i psychologickou funkci tím, že jedinci ukazují různá východiska z náročných situací. Obecně
lze tedy říci, že Seneka byl nejen výrazný filozof, jehož myšlenky jsou stále aktuální,
ale i psycholog, v jehož díle mohou lidé najít útěchu bez ohledu na to, do jaké historické
epochy se narodili.
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Etická výchova ako súčasť školskej edukácie v polarizovanej
spoločnosti
Ivan Podmanický
Abstrakt. Počas 22 rokov existencie etickej výchovy sa spoločnosť v SR výrazne zmenila.
Okrem množstva nesporne pozitívnych iniciatív a javov však vzrástli aj rôzne patologické
javy v spoločnosti i v radoch školskej mládeže. Uvádzaná realita je výzvou pre etickú
výchovu, pre jej ďalšie metodologické rozpracovanie. Skúsenosti etickej výchovy môžu byť
v širšom kontexte zároveň možnosťou pre vypracovanie a realizáciu školskej výchovy, ktorá
by mohla byť efektívna v prevencii i potláčaní spomínaných negatívnych javov. Autor sa v
príspevku venuje aj problematike prípravy učiteľov etickej výchovy.
Úvod
„Ach nebuďme slepí, a vizme, že člověk všeliké harmonie, všech mravů ctností kořeny v sobě
má, jen kdyby z těch kořenů ratolesti vyvoditi uměl.“ (J. A. Komenský)
Výchova bola v každom historickom období náročnou úlohou. Dnes pod vplyvom rôznych
okolností sa nám však zdá, že táto úloha sa stáva priam „bremenom“. Dôvodov takéhoto
vnímania je veľa a nie je ľahké presne vymedziť začiatok tohto stavu. Pripomeniem iba
niektoré fakty. Žijeme v dobe, ktorej predchádzali dve svetové vojny, dve podoby neľudskej
diktatúry, množstvo menších či väčších vojenských konfliktov, sociálnych, náboženských i
etnických nepokojov. K tomu pristupujú civilizačné výdobytky, ktorých dôsledky znášame
dodnes nielen v podobe technologickej revolúcie, ale i prítomného konzumu, hedonizmu či
egoizmu. Všetky tieto udalosti sa premietli do ľudských skúseností, ktoré prispeli k zmenám
v ľudskom správaní. Tento úvod nemá znamenať nostalgiu za minulosťou ani snahu stavať sa
apriórne proti vývojovým trendom spoločnosti. Má iba pripomenúť základnú úlohu pedagóga,
rodiča, chrániť popri týchto zmenách ľudské spoločenstvo, aby v ňom ostalo zachované
skutočné „človečenstvo“.
Svet dnešných detí je iný ako svet, v ktorom vyrastali ich rodičia a prarodičia. Neviem
či lepší alebo horší, v každom prípade iný a možno komplikovanejší, podliehajúci často
rýchlym zmenám. Čo bolo ešte nedávno úplnou samozrejmosťou sa dnes stáva vzácnym ale
paradoxne, nepotrebným artiklom. „Aktuálne“ potreby spoločnosti nebývajú vždy v súlade so
základnými mravnými princípmi ako aj dnešné chápanie úspešného človeka nie je
synonymicky vnímané s pojmom mravnosť. Je to možné vidieť aj na tom, že nie je dôležité
akým spôsobom a akými prostriedkami dosiahne jedinec svoj cieľ, ale či ho dosiahne.
V zmysle „účel svätí prostriedky“. Také hodnotové atribúty ako čestnosť, pracovitosť,
obetavosť, spravodlivosť, sú vnímané ako nepotrebné archaizmy alebo minimálne ako naivné.
Pokiaľ to, čo je v súčasnej spoločnosti považované za nosné a podstatné, má aj perspektívne
tvoriť základné východiská pre výchovu, vzniká problém. Mladým ľuďom dávame signál, že
uvádzané atribúty sú síce pekné a dôležité, ale pre praktický život v podstate nepoužiteľné,
lebo „reálny život je o inom“, čo má pre výchovu zhubný účinok.
Aj z týchto dôvodov sa dnešná doba nenazýva len postmoderná, ale aj postedukačná
(Palouš, 2009). Okrem kladenia dôrazu na individuálnu svojbytnosť, autentickosť
sa vyznačuje i odporom k pôsobeniu jedného človeka na druhého. Pokiaľ by do tohto odporu
bola zahrnutá obrana voči rôznym formám politického útlaku, ideologickej propagandy či
reklamnej manipulácie, bolo by to namieste. Problém ale vidím v tom, že v dôsledku kritiky
autoritárskeho pôsobenia rôznych inštitúcií, je vyjadrovaný odpor aj k výchove. Preto nie je
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asi ani divné, že aj na platforme pedagogiky vznikajú rôzne smery (kritická pedagogika,
antipedagogika), ktoré pokladajú pedagogické zásahy rodičov a učiteľov za nepriateľské voči
deťom. Výchova, ako formujúca inštitúcia, je dokonca podozrievaná z manipulácie,
kultúrneho násilia a manipulácie politickej moci. V takomto vnímaní sme vystavení riziku, že
pedagógovia budú mať tendenciu zaujať postoj, v ktorom sa vzdajú zodpovednosti za
následky svojej činnosti a tým vlastne aj zodpovednosti za „celý svet“ (Rajský, 2009).
Výchova však svojím zámerným a cieľavedomým pôsobením na osobnosť
vychovávaného má v každej etape spoločenského vývoja svoje nezastupiteľné miesto.
Umožňuje mu objaviť podstatu a zmysel života, vedie ho k poznávaniu seba samého
i k uvedomovaniu si svojich limitov, čím napĺňa cestu k múdrosti (Pinz, 1999). Výrok
Komenského z úvodu príspevku naznačuje, čo by sme mohli nazvať antropologickou
konštantou a to, že každý človek má v sebe potenciál dobra a mravnosti. Či ho v sebe dokáže
objaviť a rozvinúť závisí práve aj od toho, do akej miery dokážeme v procese výchovy
nadviazať na predchádzajúce tradície a mravné normy, rozvinúť jeho osobnostný potenciál,
aby bol schopný vyrovnávať sa s požiadavkami súčasnej doby.
Utváranie osobnosti ovplyvňuje množstvo faktorov. Okrem genetických dispozícií,
kľúčovým sa ukazuje celý priebeh prenatálneho obdobia, ranné štádia postnatálneho obdobia
(imprinting) a v neposlednom rade sociálne prostredie, v ktorom dieťa vyrastá. Zvlášť
výrazne na neho pôsobia situácie, ktoré zasahujú referenčný rámec, do ktorého môžeme
zahrnúť napr. sebaprijatie, obraz svojho fyzického ja, zvnútornené hodnoty atď. (Průcha,
2011)
Z hľadiska výchovy môžeme povedať, že ona sa nerealizuje virtuálne, ale
v konkrétnych vzťahoch a vzťah, ten potrebuje čas, záujem a prítomnosť edukátora. Takto
prežité životné situácie spontánne utvárajú osobnosť dieťaťa a významne ovplyvňujú jeho
ďalšie smerovanie. Realizácia potreby milovať a byť milovaný, uisťovať a byť uistený,
objavovať a byť objavený, napomáha rozvíjať v ňom už vyššie spomínané „človečenstvo“ i
motiváciu umožňujúcu premeniť zničujúcu rivalitu vo vzťahoch na stav vzájomného rešpektu
a uznania.
Už pred vyše 400 rokmi si J. A. Komenský uvedomoval, že mládež je zraniteľná a
treba ju chrániť pred predčasným pochybovaním, rozpormi a otrasmi. Na riešenie svojich
životných situácií sa dieťa musí pripraviť. Úloha školskej edukácie nespočíva len v zbieraní
informácií príp. ich triedení. Informare znamená utvárať, vzdelávať, teda formovať, dávať
niekomu tvar. Latinské „forma“ má podobný význam ako grécke „morfé“ – tvar a keď
k nemu doplníme význam podstatného mena „informatio“ – obrys, dostávame voľný výklad
– dávať niekomu obrysy, charakteristický tvar, či rysy v širšom slova zmysle – vykladať alebo
poučovať v zmysle rozpoznania obrysu, ktorý „navádza náležitú predstavu“ (Kratochvíl,
1995, s. 153; Novotný, 1955; Podmanický, 2006).
K formácii človeka nestačí len vedomosť. Ona sama o sebe ešte nerozvíja cnosť, ani
nie je zárukou mravného a zmysluplného života. Problémy človeka v súčasnom svete
vyplývajúce z preferovania konzumného, materialistického či hedonistického životného štýlu,
nie sú dôsledkom nedostatočného vzdelania. Predstavitelia tohto životného štýlu nie sú
vedomostne zaostalejší ako tí, čo zosobňujú opačný životný štýl vychádzajúci napr.
z altruizmu. Dokonca majú v mnohých prípadoch slušný prehľad vo filozofii, či jednotlivých
etických systémoch a často vedia akoby sa mali v danej situácii zachovať, no neurobia to.
Chýba im motivácia a vnútorné uspôsobenie správať sa v súlade s poznanými hodnotami či
normami.
V našej školskej edukácii sme síce často počúvali o nevyhnutnej symbióze výchovy
a vzdelávania, ale oveľa viac priestoru a pozornosti sa venovalo práve tomu druhému.
Výchova bola viac-menej podružná. Vzdelávanie suplovalo a v podstate aj dodnes supluje
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i nahrádza výchovné pôsobenie. Slovom síce hovoríme o výchove, ale to, čo v praxi od rána
do večera robíme, je vlastne vzdelávanie (Grác, 2002a, Podmanický, 2012).
Etická výchova v súčasnej školskej edukácii
V snahe posilniť výchovnú zložku školskej edukácie a zmeniť zaužívané pedagogické
prístupy a stratégie bol v roku 1993 do nej zaradený novovytvorený povinne voliteľný
predmet etická výchova (ďalej ETV). Základným pilierom pri jeho tvorbe bolo zohľadnenie
faktu, že v našej spoločnosti žijú nielen rôzne národnosti, ale i ľudia s rôznou náboženskou,
svetonázorovou i hodnotovou orientáciou. V neposlednom rade tu bol ešte jeden dôležitý
moment. Aby sme mohli niečo meniť a rozvíjať, mali by sme byť schopní vyrovnať sa
najskôr s vlastnou minulosťou a následne ju prijať. „Morálny pokrok nespočíva len v čoraz
väčšej úcte k ľudským právam, ale aj v našej schopnosti naprávať netolerovateľné.“
(Lipovetsky, 1999, s. 23)
Ambíciou autora slovenského výchovného projektu ETV L. Lencza bolo
v rozvíjajúcej sa pluralitnej spoločnosti ponúknuť taký edukačný predmet, ktorého súčasťou
budú hodnoty prijateľné pre všetkých ľudí „dobrej vôle“ a súčasne môžu napomôcť obnove
spoločnosti. Jeho koncepcia vychádzala z viacerých zdrojov a východísk. Z hľadiska
možností príspevku spomeniem iba posledný zdroj, a to projekt výchovy k prosociálnosti
R. Rocheho. Podľa neho (Páleník a kol., 1990, s. 14) je výchova k prosociálnosti základným
predpokladom osvojenia si a pochopenia etických zásad. Lebo schopnosť potlačiť vlastné
záujmy a rešpektovať ich u iných, obetovať vlastné úsilie, vedieť prijímať úspechy, radosti i
starosti druhých, úcta k sebe ako aj k ostatným ľuďom, sú zároveň problémami mravného
správania človeka.
To bol aj jeden z vážnych dôvodov orientácie L. Lencza na tento projekt, v ktorom R. Roche
odpovedal v podstate na dve základné otázky (Lencz, In: Roche, 1992, s. 6):
1.
Aké činitele správania dospelých podmieňujú a podporujú prosociálne
správanie u detí?
2.
Ktoré faktory týkajúce sa postojov a správania detí podmieňujú ich prosociálne
správanie?
Z empiricky overených 15 premenných súvisiacich s prosociálnym správaním sa 10
týka druhej otázky, t. j. aké spôsobilosti a vlastnosti treba rozvíjať u detí prostredníctvom
jednotlivých aktivít a kartoték. Patria sem úcta k sebe; postoje a spôsobilosti medziľudských
vzťahov; pozitívne hodnotenie správania druhých; kreativita a iniciatíva; komunikácia,
vyjadrenie vlastných citov; interpersonálna a sociálna empatia; asertivita, riešenie agresivity
a kompetitivity; reálne a zobrazené prosociálne modely; prosociálne správanie (pomoc,
darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo); spoločenská a komplexná prosociálnosť
(solidarita, sociálne problémy).
Zvyšných päť faktorov (prijatie žiaka taký aký je; pripisovanie prosociálnosti;
induktívna disciplína; nabádanie k prosociálnosti; podporovanie prosociálnosti) odpovedalo
na prvú otázku, ako sa má správať dospelý, rodič, učiteľ, aby podporil u detí prosociálne
správanie. Tie majú byť vyučujúcimi aplikované vo forme výchovných modelov a zároveň sú
inšpiráciou pre ich vlastné správanie.
Ďalšie dôvody prijatia a rozpracovania tohto projektu do slovenskej podoby ETV boli
nasledovné:
• Na rozdiel od mnohých iných projektov nevyžadoval zásah do existujúceho
systému školskej edukácie v SR, i keď si autor uvedomoval, že jeden edukačný
predmet nie je komplexným riešením problémov školskej výchovy.
• Projekt bol podložený dôkladným 5-ročným empirickým výskumom a bol
z existujúcich výskumov najkomplexnejší.
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•

Východisko projektu tvorila humanistická filozofia, charakterizovaná dôverou
v potencionálnu dobrotu človeka;
• Projekt umožňoval harmonický spôsob rozvíjania identity a prosociálnosti
žiakov;
• Témy výchovného programu a zásady výchovného štýlu R. Rocheho tvorili
konzistentný celok.
Napriek tomu, že tieto skutočnosti sú všeobecne známe, dovolil som si ich zvýrazniť, lebo aj
po dvadsiatich rokoch existencie ETV sa na niektorých školách učí v podstate pôvodný model
R. Rocheho. Tento model je síce východiskom pre ETV, avšak plne ju nenahrádza a nemôže
ju ani suplovať.
Slovenský projekt ETV má svoje špecifiká, ktoré je dôležité dodržiavať a rešpektovať. Jeho
efektivita a funkčnosť je postavená na realizácii jej štyroch zložiek, ktoré sú vzájomne
prepojené. (Krížová - Podmanický, 2001, s. 2):
Vízia

Výchovný
program

Špeciálne
metódy

Výchovný
štýl

Naplnenie vízie prosociálnosti predpokladá osvojenie si základného penza vedomostí
a potrebných sociálnych zručností (výchovný program), čo podporuje spôsob prístupu učiteľa
ku žiakovi (výchovný štýl) a zvolené metódy, prostredníctvom ktorých si žiaci interiorizujú
potrebné hodnoty, rozvíjajú nielen motiváciu pre takého správanie a morálne usudzovanie, ale
aj potrebné sociálne zručnosti (špeciálne metódy). Inak povedané, realizácia výchovného
cieľa smeruje k naplneniu vízie ETV – prosociálneho človeka. Človeka morálne zrelého,
asertívneho, vyznačujúceho sa zdravým sebavedomím, komunikatívnosťou, kreativitou,
empatiou, spoluprácou, schopného vnímať i záujmy druhých. Výchovný program dáva
„potrebné vybavenie“, čomu napomáha výber špecifických metód a zvolenie vhodných zásad
výchovného štýlu t. j. prístupu učiteľa ku žiakovi.
Vízia prosociálneho jedinca predpokladá výchovu, ktorá ho motivuje, pripravuje
k spolupráci i k rešpektovaniu záujmov a potrieb iných. Každý človek si želá, aby bol
rešpektovaný a pozitívne hodnotený a túži žiť medzi ľuďmi, ktorí ho prijímajú a oceňujú.
Práve neschopnosť spolupracovať je jeden z dôležitých dôvodov rozpadu rodín, vznikajúcich
konfliktov na pracoviskách či v spoločenskom živote. Môžeme dokonca povedať, že politické
i ekonomické systémy (i ľudské spolužitie vôbec) sú postavené práve na spolupráci, ktorá ale
bez istej dávky prosociálnosti nenapĺňa svoj zmysel. Bez nej dochádza k situácii, kedy každý
máva pocit, že pre toho druhého robí viac, ako od neho dostáva. Nadobúda dojem, že žije
v nerovnocennom vzťahu, ktorý ho nenapĺňa, ale skôr zaťažuje, lebo sa cíti byť zneužívaný.
Z didaktického hľadiska najväčší problém pri výučbe ETV vidím pri realizácii
jednotlivých fáz výchovy k hodnotám. L. Lencz zvýraznil pri tomto modeli dva kľúčové
momenty. Prvým bolo, že výchova vyžaduje nielen kognitívnu, ale aj emocionálnu
senzibilizáciu. Druhým kľúčovým momentom bolo zvýraznenie hodnotovej reflexie ako
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základného predpokladu pre interiorizáciu hodnôt, noriem a ich zovšeobecnenie, ktoré
umožňuje žiakom prenášať získané spôsobilosti do reálneho života. Tieto momenty autor
zakomponoval do výchovnej stratégie ETV a rozšíril pôvodný model učenia sa k hodnotám
na štyri fázy vyjadrené 4 krokmi: vnímať – reflektovať – konať – zovšeobecniť.
ETV je vyčítané, že až príliš sa sútreďuje na emocionalitu dieťaťa a na hodinách je
minimálny prenos do praxe. Je možné, že realizácia niektorých hodín je taká, ale to je skôr
problém individuálneho prístupu učiteľa, nie ETV. Procesuálna stránka ETV je postavená
práve na dôslednom dodržiavaní spomínaných 4 krokov, ktoré majú nasledovný priebeh.
Vnímanie a zážitok (kognitívna a emocionálna senzibilizácia) zahŕňa obe stránky, t. j.
rozumové pochopenie i emocionálne stotožnenie sa s predstavovanou hodnotou. Hodnotová
reflexia je kognitívna zložka učenia, ktorá môže byť dvojaká: zdôvodňujúca a
zovšeobecňujúca. Reprezentuje vlastnú vnútornú úvahu o ponúkanej hodnote, čo tvorí základ
pre vytváranie nového hodnotového systému a noriem správania. Tretí krok je nácvik
praktických spôsobilostí alebo určitého modelu správania sa. Po skončení nácviku nasleduje
opäť reflexia, ktorá má aj funkciu spätnej väzby, posilňujúcej správne predvádzanie
nacvičovaných spôsobilostí. Zovšeobecnenie a transfer je súčasťou štvrtej fázy a zvýrazňuje
podstatný moment. Nestačí len nacvičovať v podmienkach triedy, lebo tým by žiaci mohli
nadobúdať dojem, že to, čo si na hodine osvojili je záležitosťou daných laboratórnych cvičení.
Nacvičené a poznané je dôležité zovšeobecniť a následne realizovať i v každodennom živote.
Vedomostné penzum nie je cieľom, len „materiálom“ na reflexiu.
ETV vychádza z koncepcie človeka ako tvora zásadne dobrého. Existencionálna
potreba identifikovať sa s druhými v láskyplnej vzájomnej akceptácii má v jeho autogenéze
primárnu úlohu. Integrálny pohľad na človeka ako bytosť obsahujúcu v sebe biologickú,
duševnú a duchovnú dimenziu ho umožňuje vnímať v jeho plnosti. Pokiaľ totiž neprijímame
túto jeho celistvosť, hrozí riziko, že budeme zvýrazňovať jednu dimenziu na úkor druhej.
V praktickom živote sa to môže premietnuť napr. zameraním výchovy len na jednu jeho
dimenziu, ktorá bude určovať jeho zmýšľanie i hĺbkovú zameranosť na inú osobu. V tomto
prípade by bolo cieľom výchovy adaptovať dieťa na aktuálne podmienky spoločnosti
pomocou podmieňovania. Tým by sa z výchovy stal skôr vyšší typ drezúry, pre ktorý je
charakteristická heteronómna morálka a behavioristický prístup, kde aktivitu preberá výlučne
učiteľ a z dieťaťa sa stáva viac-menej pasívny subjekt. To ale nie je typ výchovy formujúcej
slobodnú, zodpovednú a autentickú bytosť.
Redukcionistický pohľad na človeka (napr. v biologickej rovine) spôsobuje jeho
sploštené vnímanie v rovine subjektívnej príjemnosti (slasti), čo však vedie viac menej k jeho
nivelizácii. Kde neexistujú objektívne platné hodnoty, ani ich hierarchia, tam zostáva len
slasť. „Zatiaľ čo hodnota obsiahnutá v intencionálnych činoch predstavuje čosi prvotné, slasť
je čosi reziduálne (zvyškové).“ (Frankl, 2007, s.36)
Pokiaľ ale človeka vnímame komplexne, potom máme pred sebou osobnosť, ktorá je
vyzývaná k objavovaniu životného zmyslu. Existovať znamená vystúpiť sám zo seba a zaujať
postoj sám k sebe. Zodpovedné rozhodovanie o sebe napomáha človeku vytvárať si odstup od
svojho psychofyzického bytia a tým väčšiu mieru slobody od jeho determinovanosti voči
„osudovým“ vonkajším a vnútorným podmienkam. „Až v dialektickom vyrovnávaní sa
človeka s vlastnou psychofyzickou určenosťou je založená skutočná ľudská existencia ako
telesná, duševná a duchovná jednota. Človek existuje vo svojej slobode a zodpovednosti, vo
svojej zameranosti k zmyslu a hodnotám, ktoré vo svojom živote realizuje.“ (Balcar, 1989,
s. 18) V takomto prípade tu vzniká priestor pre ETV, postavenej na kreatívnom vytváraní
podmienok umožňujúcich dieťaťu ísť vlastnou cestou v súlade s jeho individuálnymi
dispozíciami, ktorej konečným cieľom je zrelá, vnútorne integrovaná, socializovaná
osobnosť, s autonómnou morálkou postavenou na zvnútornených mravných zásadách.
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Aktivitu vo výchovnom procese primerane veku preberá dieťa a učiteľ ustupuje zo svojej
„centrálnej pozície“ a postupne preberá najmä rolu facilitátora a sprievodcu života.
Zmysel určujúci existenciu chápem ako primárnu silu a cieľ každého človeka.
Rovnakým pojmom vyjadroval Frankl i náuku o neobmedzených možnostiach individuálneho
rastu v procese tzv. sebatranscendencie, t. j. byť človekom znamená byť niekam orientovaný,
byť zameraný na niečo alebo niekoho iného. V podstate je to proces osobnostného rastu
prekonávaním hraníc vlastného bytia. Človek sa dokáže oddať dielu, ktoré tvorí, človeku,
ktorého miluje, alebo ideám, ktorým slúži. Zmysel a sebatranscendencia určujú vzťah medzi
jedinečným a všeobecným v živote s cieľom plnohodnotného prežívania človeka. Pre každého
človeka má život „dáky“ zmysel a význam, lebo každý disponuje vlastnou filozofiou života
a obrazom seba (Cakerpaloglu, 2004; Frankl, 1997; Popielski, 2005).
Ako ukazujú empirické výskumy, napr. Wonga, Moomala, (In: Halama, 2003), rôzne
typy závislostí, ale aj zvládanie celkovej záťaže človeka (napr. pracovnej) či voľba životných
stratégií sú do značnej miery ovplyvňované práve jeho vnímaním zmyslu vlastného života.
V praktickej rovine sa to prejavuje najmä tým, že ľudia s vysokým vedomím životného
zmyslu sú spokojnejší, lepšie sa cítia po psychickej a telesnej stránke, čo nepochybne má
pozitívny odraz v osobnom i pracovnom živote. Vidieť zmysel dokáže každý človek, pokiaľ
je schopný rozhodovania.
Nemecké slovo pre zmysel nesie v sebe hlbokú symboliku. Pochádza zo
staronemeckého slova „sinnan“ (Grün, 2010), čo znamená putovať, ísť. Implicitne má v sebe
obsiahnutú nutnosť vyvinúť aktivitu, kamsi kráčať, mať niekam namierené, o niečo sa snažiť.
Silu interriorizovaných (zvnútornených) postojov a hodnôt človeka však preverujú životné
udalosti a situácie. A v nich sa dá obstáť iba ak s hodnotou života máme pozitívnu životnú
skúsenosť a boli sme k prejavom úcty k životu vedení a formovaní výchovou. Práve témy ako
dôstojnosť človeka, obraz o sebe, nastavenie na druhého, spoločenská angažovanosť sú
kľúčové pre ETV.
Keď s určitým nadľahčením povieme, že etika je „veda“ o šťastí či vydarenom živote,
potom je prirodzené, že mravné správanie úzko súvisí so zmysluplnosťou života. Je na
každom človeku, aby dal svojmu životu zmysel (Frankl, 1997). ETV si uvedomuje, že žiakovi
nestačí o zmysle života len rozprávať či reflektovať, ale potrebuje na hodinách získať aj
modelovú skúsenosť z konania dobra a objavovania zmyslu života i svojich činov. Navyše
potrebuje získať aj „vnútorné vybavenie“, aby vedel zaujímať postoje k situáciám
každodenného života.
Etická výchova a etika
Vízia ETV je umocnená konkrétnou, viditeľnou a hmatateľnou predstavou prosociálneho
človeka, t. j. morálne zrelého, asertívneho, vyznačujúceho sa zdravým sebavedomím,
komunikatívnosťou, kreativitou, empatiou, spoluprácou, schopného vnímať i záujmy druhých.
I keď prosociálne správanie je v odbornej verejnosti pomerne široko koncipované, jeho
vymedzenia variujú, okrem príslušnosti k teoretickému prúdu v psychológii, najmä podľa
horizontálneho a vertikálneho rozmeru jeho prejavu. Horizontálny rozmer definuje
prosociálne správanie na základe jeho rôznorodosti, to znamená rozlišuje jeho druhy, formy,
typy či prejavy (napr. pomáhanie, starostlivosť, delenie sa, štedrosť, súcit pomoc inému,
starostlivosť o dobro druhého, kooperáciu, angažovanosť v správaní na náprave
nespravodlivosti). Vertikálny rozmer znázorňuje mieru prospechu, ktoré prináša správanie
aktéra prijímateľovi alebo skupine prijímateľov. Táto miera prospechu i neprospechu sa
pohybuje v širokom rozpätí medzi exploatačným egoistickým správaním cez kooperatívne
správanie až po sebaobetujúce altruistické správanie (Páleník, 1990).
Nevariujú len vymedzenia prosociálneho správania, ale aj vnímanie jeho významu ako
vízie ETV. Môžeme sa stretnúť s názormi, že je naivné vychovávať k prosociálnosti, lebo deti
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sú prirodzene egoistické a dokonca, že nie prosociálnosť, ale egoizmus, násilie a agresivita sú
prirodzenou súčasťou ľudskej podstaty. Názory, že násilné prejavy sú geneticky
naprogramované z vedeckého hľadiska neobstoja. S výnimkou zriedkavých patologických
prípadov, gény nevyhnutne nepredurčujú jednotlivca k násiliu ani nenásiliu. Jednoducho, ani
biologické ani neuropsychické vybavenie nepredurčujú človeka k násiliu či agresivite. A čo sa
týka egoizmu detí, rozoznávame síce u nich motivačnú tendenciu zahŕňajúcu individualistické
potreby osobného prospechu, ale zároveň už od druhého roku života môžeme u nich vnímať
i potrebu vytvárať pozitívne vzťahy k iným a vidieť celý rad prosociálnych prejavov vrátane
sympatie, spontánneho prejavu pomoci alebo delenia sa (Páleník a kol., 1995; Staub, 1982).
Pojem prosociálnosť má svoj etymologický pôvod v latinskom a gréckom jazyku.
„Pro“ znamená pred (niečím), miesto vpredu alebo pred niekým v zmysle ochrany či dobrého
v prospech druhého. Druhá časť slova „socius“, „socia“ má niekoľko významových
ekvivalentov ako druh, družka, spoločník, spoločníčka, spoluúčastník, spojenec teda ten/tá,
ktorý/á je s niekým spolčený/á (Novotný a kol., 1955, s. 314, 472).
Synonymum pre prosociálne správanie je sociálne pozitívne správanie, medzi ktoré
patrí ľudskosť, obojstranne prospešná spolupráca, pomoc, darovanie, nezištnosť ale
i schopnosť obety. Takto chápané prosociálne správanie má úzky súvis s etikou. Pokiaľ by
tomu tak nebolo, tak si môžeme položiť otázku, je rozumné realizovať v praktickom živote
etiku bez sociálne pozitívneho správania? Veď jadrom etiky je i etika medziľudských
vzťahov, ktorej hodnotový rozmer spočíva vo vzájomnom porozumení, spolužití a tým
špecifickom postavení v sociálnom, interpersonálnom i vzťahovom rozmere človeka
k človeku (Žilínek, 1997). Nehovoriac o tom, že bez obnovy vzťahov nemôže žiaden
výchovný projekt priniesť želateľné výsledky.
V praxi prosociálneho správania to znamená, okrem iného aj to, že pokiaľ to dovolia
okolnosti, človek sa pokúša byť ústretový voči druhému na základe vlastného rozhodnutia
a bez rizika škôd pre obe strany. Dôležitou súčasťou rozhodovania sa pre pomoc druhému sa
preto stáva i empatia. Pomoc druhému by nemala zohľadňovať len predstavy jej aktéra, ale aj
predstavy a potreby prijímajúceho. Právo rozhodnúť sa majú obidve strany. Personálna etika
je v prvom rade etikou slobody. Vytvára veľký priestor pre citlivú a zodpovednú realizáciu
slobodnej vôle každého človeka.
Vychádzajúc z naznačeného, je z hľadiska vnímania druhého človeka zaujímavé, do
akej miery v ňom vidíme niekoho, ktorý niečo potrebuje, príp. ohrozuje naše záujmy a do akej
miery ho berieme za partnera, spoločníka, spojenca či spoluúčastníka, s ktorým sa oplatí
rozvíjať sociálne väzby. Preto nosným antropologickým pilierom pre ETV je ľudská
dôstojnosť, ktorý je zakotvený i vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Z toho vyplýva, že
každý príslušník ľudskej „rodiny“ má neodškriepiteľnú hodnotu a zasluhuje si úctu. Keďže
táto téma úzko súvisí s problematikou etiky, bola zaradená i do výchovného programu ETV.
Vzťah etiky a ETV je na komplementárnej báze, ináč povedané ETV sprostredkováva
eticky relevantné skúsenosti, ktoré môže etika reflektovať. Etika nie je zdrojom mravnosti, ale
reflexiou morálnej skúsenosti. ETV využíva skutočnosť, že etické postoje sú formované
zážitkami, konkrétnou skúsenosťou. Jej procesuálna stránka je postavená na facilitácii reflexie
a autonómneho procesu obhajovania hodnôt a im zodpovedajúcich postojov či modelov
správania. Čiže etika potrebuje ETV a naopak (L. Lencz, 1992, 2001).
Spomínal som, že prirodzená potreba človeka je dať svojim činom a životu zmysel.
ETV svojim inštrumentáriom tomu napomáha. Iste, na prvý pohľad to môže vyvolať
minimálne pochybnosti. Pre dieťa je predsa hľadanie životného zmyslu príliš náročná úloha,
neprimeraná jeho možnostiam, zvlášť v určitom vývinovom období. Práve preto je dôležité
dodržať určitú didaktickú postupnosť a učiť ho vidieť zmysel i mravné prvky v čiastkových
krokoch jeho správania sa vzhľadom na cieľovú hodnotu človeka i života vôbec, napr.
v efektívnej komunikácii, spolupráci so spolužiakmi, v potrebe vzájomnej úcty, rešpektovania
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i pomoci a v neposlednom rade vo vytváraní postojov i k nepríjemným životným udalostiam,
k neúspechu, svojim zlyhaniam atď.
Etická výchova po 20-tich rokoch
Za dvadsať rokov skúseností s ETV si môžeme položiť základnú otázku. Naplnila ETV naše
očakávania? Z nej by mohla vychádzať ďalšia. Je nutné niečo zmeniť, ak áno, čo? Na prvú
otázku je moja odpoveď kladná. Pokiaľ sa ETV skutočne realizuje, sú skvelé výsledky. To
neznamená, že nevnímam problémy vo výučbe ETV, ale tie sa netýkajú obsahovej a cieľovej
podstaty predmetu, ale skôr individuálnej činnosti vyučujúceho a organizačno-materiálnej
stránky výučby.
Objavujú sa aj názory, že ETV je viac alebo menej nefunkčný edukačný predmet a
treba ho zmeniť, doplniť, zrušiť. Pri hodnotení edukačných predmetov však nemáme vždy ten
istý meter. Každoročne sa robia pravidelné monitoringy zo slovenského jazyka a matematiky.
Výsledky bývajú v rámci celého Slovenska skôr podpriemerné ako dobré, ale nikto neuvažuje
o zrušení týchto predmetov alebo ich výraznej transformácii. Pokiaľ sa o niečom uvažuje, tak
skôr o kvalite ich výučby a vhodnosti didaktických postupov. Nehovoriac o tom, že
hodnotenie efektivity týchto edukačných predmetov má prepracovanejší a objektívnejší
systém.
Obdobný prístup by sme mohli aplikovať aj v prípade ETV. Ona má svoj význam
a zmysel, otázkou je akým spôsobom sa realizuje výučba, do akej miery je dostatočná
príprava učiteľov ETV, ako je vnímaná na jednotlivých školách, aké má podmienky
a podporu zo strany vedenia škôl i rodičovskej verejnosti atď.
Problémy z výučby ETV do edukačnej praxe je možné zhrnúť do niekoľkých bodov.
Spomeniem aspoň niektoré:
• Problémy súvisiace s nepochopením predmetu ETV zo strany vedenia škôl
i samotných učiteľov. Medzi ne patria napr. nízka autorita predmetu, jeho
podceňovanie, z čoho pramení i nekvalifikovaná výučba, dopĺňanie úväzku
učiteľa hodinami ETV bez ohľadu na jeho odbornú zameranosť, nepoznanie
možností jeho využitia v školskom kurikule.
• Povinná alternatívnosť predmetov náboženská výchova verzus etická výchova
a z toho vyplývajúce delenie do skupín, môže vytvárať určitú tenziu
a neprirodzený antagonizmus medzi žiakmi i pedagógmi.
• Neprimeraný počet žiakov v triedach (optimálny počet do 20), čo spôsobuje, že
z hodín ETV sa stávajú zápasy o udržanie disciplíny.
• Tvorba nehomogénnych skupín (jednu skupinu tvoria žiaci z 5-9 roč.).
• Nedostatok inovatívnych metodických materiálov.
• Často nevhodné priestorové podmienky učební, ktoré nerešpektujú špecifiká
výučby ETV a tým znižujú kreatogénnosť prostredia.
• Zaradovanie ETV do neskorých popoludňajších hodín.
• Čoraz „problematickejšie“ deti a minimálna spolupráca zo strany rodičov.
• Neprimeranosť úväzku (vysoký počet hodín) učiteľa a z toho plynúca strata
motivácie i zmysluplnosti vlastnej činnosti, vyčerpanosť, „vyhorenie“ a tým
minimálna vôľa a túžba rozvíjať vlastnú osobnosť.
• Nezáujem zamýšľať sa nad osobnostnými možnosťami potrebnými k výkonu
profesie a nedostatočné možnosti postgraduálneho vzdelávania učiteľov v tejto
oblasti.
• Rôznorodosť a nedostatočnosť najmä praktickej prípravy učiteľov ETV na
jednotlivých inštitúciách. Práca na sebe u učiteľa ETV nezahŕňa len objavenia
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a rozvoj svojich potencionalít, ale postupné vytvorenie vlastného pedagogického
diela. Preto dôležitou súčasťou všetkých foriem prípravy je pedagogická reflexia.
Pri tomto poslednom bode sa zastavím. Príprava učiteľov ETV v rámci SR bola možná dvoma
spôsobmi. Buď v rámci špecializačno-kvalifikačného štúdia na Metodických centrách (MPC)
v rozsahu 360 hod (4 semestre) alebo na pedagogických fakultách, ako ďalší aprobačný
predmet. Pôvodná príprava na MPC vychádzala z predpokladu, že učitelia už majú určité
penzum vedomostí minimálne z oblasti pedagogických a psychologických vied. Preto sa
sústredila na praktickú časť, ktorej venovali 180 hodín v priebehu cca 4 semestrov. To je
neporovnateľná časová dotácia s možnosťami univerzít. V rámci tohto počtu hodín mohli
učitelia najskôr „púšťať“ jednotlivé aktivity cez seba, učiť sa reflektovať ich, vytvárať
vzájomne výchovné spoločenstvo a až potom pristupovať k didaktickému zvládnutiu
vyučovacej hodiny.
Týmto príkladom nechcem povedať, že nie je nutná teoretická príprava, ale časová
dotácia praktických hodín v súčasnej príprave učiteľov ETV je nízka. Učiteľ sa často nenaučí
spracovať zážitok z danej aktivity a následne viesť reflexiu. Autonómny interiorizačný proces
osobnosti totiž v sebe integruje rovinu racionality a emocionality, t. j. hodnoty nepostihujeme
len racionálnym poznaním, ale ich aj „cítime“, čiže poznávame iracionálne. „Základ procesu
výchovy k mravnosti tvorí poznávacia a skúsenostno-zážitková rovina.“ (Žilínek, 1997, s. 69)
Iste, vždy sa dá polemizovať o tom, či v danom edukačnom predmete majú dostatočné
a primerané zastúpenie zodpovedajúca vedná disciplína, aktuálne problémy alebo vhodné
a inovatívne didaktické postupy. Aj v prípade ETV si môžeme položiť otázky či filozofickoetická reflexia morálky je dostatočne hlboká, príp. do akej miery sú v nej uplatňované metódy
filozofickej tradície. (Kaliský, 2009).
Hľadanie riešení však nespočíva v tom, že znefunkčníme funkčné. ETV pri svojej
časovej dotácii nemôže riešiť všetky problémy týkajúce sa spoločenského diania alebo
školskej výchovy vôbec. Nemôžeme ju donekonečna plniť rôznymi cieľmi, obsahom
a úlohami. V tom prípade hrozí riziko jej „rozriedenia“ a tým znefunkčnenia. Model ETV, tak
ako je postavený, prináša pri správnej realizácii mnoho pozitívneho. Preto je najskôr vhodné
zamerať sa na kvalitu a zefektívnenie jeho výučby. Meniť ktorúkoľvek zložku projektu, t. j.
víziu, výchovný program, výchovný štýl alebo metódy oslabuje ETV, lebo ona sa optimálne
realizuje práve v súčinnosti týchto zložiek. Čo ostáva otvorené, je nadstavbová časť
výchovného programu – aplikačné témy, ktoré je možné obohatiť o nové aktuálne problémy.
Tak isto je vhodné venovať pozornosť aj aktualizácii metodického rozpracovania ETV.
Ďalšia možnosť ako napomôcť efektivite ETV je zvýšenie nielen jej časovej dotácie,
ale aj predmetov, ktoré s ňou úzko kooperujú a ponúkajú jej vedomostné penzum. Pri jej
koncipovaní sa vychádzalo z toho, že výchovu žiakov by mali ovplyvňovať aj iné edukačné
predmety, na ktorých môžu tiež pracovať s etickými aspektmi vybraných problémov. Napr.
hodiny estetickej výchovy, dejepisu, literatúry dávajú príležitosť na prezentáciu pozitívnych
prosociálnych vzorov. Rozhovor o etických problémoch, súvisiacich napr. s toleranciou,
znášanlivosťou, religionistikou, medziľudskými vzťahmi, rozvíjanie kritického a pojmového
myslenia umožňuje zase najmä občianska náuka na nižšom sekundárnom vzdelávaní alebo
náuka o spoločnosti na vyššom sekundárnom vzdelávaní.
V horizontálnej rovine môže ETV spolupracovať so všetkými edukačnými predmetmi.
Tak isto im môže ponúknuť svoje skúsenosti využitia zážitkových metód pri jednotlivých
témach.
ETV nemôže a ani nechce nahrádzať či suplovať ktorúkoľvek filozofickú disciplínu.
Ona svojimi prostriedkami vytvára priestor na to, aby sa žiaci učili vnímať jeden druhého ako
hodnotné bytosti, zasluhujúce si vzájomnú úctu a rešpekt, aby sa učili rozlišovať podstatné od
nepodstatného a žiť v súlade s prijatými hodnotami. Cenné na tomto projekte je to, že dokáže
sprostredkovať eticky ladené správanie a postoje bez moralizovania a spôsobom, ktorý vie
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žiakov upútať. Jej pozitívnym výstupom je aj to, že žiaci prestávajú vidieť výchovné
spoločenstvo (a spoločenstvo vôbec) ako organizačnú nevyhnutnosť, ktorú musia útrpne
znášať, lebo im to niekto naordinoval, ale ako miesto, kde sa môžu cítiť byť prijímaní
a objavovaní vo svojej jedinečnosti.
Na záver si dovolím ešte jednu poznámku. Osobnostný rozvoj dieťaťa nezávisí len od
množstva absolvovaných výchovných projektov, efektivity rodinnej a školskej výchovy.
Účinnou cestou podporujúcou nadobudnutie jeho mravnej zrelosti, je aj všímanie si, podpora
a realizácia „dobra“ zo strany autorít našej spoločnosti. Vtedy je predpoklad, že produkcia
„dobra“ bude mať zelenú vo všetkých sférach života spoločnosti. Potom skutočne môže
nastať pozitívny „domino efekt“, lebo každý drobný pozitívny skutok urýchľuje rast človeka
v smere k ľudskej dokonalosti.
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Nové výzvy pre mravnú výchovu vo výchovno-vzdelávacom
procese
Anna Sádovská
Abstrakt. Príspevok sa venuje problematike mravnej výchovy ako prierezovej oblasti, ktorá
nie je definovaná v štátnom vzdelávacom programe, ale je neodmysliteľnou a nutnou
súčasťou každej výchovy a vzdelávania. Existujú predmety zamerané na rozvíjanie osobnosti
a aj jej mravnej stránky (etická výchova, náboženská výchova), ale tie nie sú schopné
reagovať na všetky výchovné situácie, ktoré vzniknú v škole. Okrem toho, škola musí
aktuálne riešiť aj efektívne inkluzívne vzdelávanie, a v jeho rámci aj interkultúrnu výchovu,
čo sú nové oblasti a nové výzvy pre výchovu a vzdelávanie na Slovensku. Príspevok
poukazuje na odôvodnenosť mravnej výchovy ako “nadpredmetovej” oblasti, ktorá umožňuje
implementovať inkluzívne princípy do výchovy a vzdelávania a eliminovať diskrimináciu.
Výsledkom je návrh úpravy školského vzdelávacieho programu, pretože ten je záväzný pre
danú školu a obsahuje usmernenie pre všetkých učiteľov ako postupovať v oblasti mravnej
výchovy.
Na úvod „staro-nová“ výzva
Ak sa viac zahĺbime do aktuálnych teoretických, ale aj praktických pedagogických smerovaní,
zisťujeme, že prinášajú novinky v podobe nových aplikačných odborov, ktoré sa majú stať
trvalou súčasťou výchovy a vzdelávania od predškolského vzdelávania. Sleduje sa tým
nepochybne dosiahnutie všetkých kompetencií (jazykovej, matematickej...), a súčasne všetky
majú rozvíjať osobnosť žiaka a zabezpečiť jeho sociálny rozvoj.
Iným teoretickým jazykom, ale stále nám zrejme ide o to, aby sme vychovali slušného
človeka, ktorý vie – v rámci svojich možností, svojho potenciálu – pracovať s informáciami,
osvojiť si súbor potrebných inštrukcií, vykonávať zautomatizovanú činnosť tak, aby sa
dokázal uplatniť v budúcnosti a aktívne participoval vo svojom okolí primeraným spôsobom.
Medzi iným sa kladie dôraz na multikultúrne vzdelávanie a inkluzívne vzdelávanie. Zámerne
uvádzame tieto dva termíny súčasne, pretože sa domnievame, že multikultúrne vzdelávanie
tvorí parciálnu časť inkluzívneho vzdelávania ako takého.
V inkluzívnom vzdelávaní ide o začlenenie všetkých žiakov s narušením, ohrozením,
či znevýhodnením do výchovno-vzdelávacieho procesu v bežných školách. Ak to zoberieme
z tohto pohľadu, do tejto skupiny patria aj deti imigrantov, iných národnostných skupín atď.,
ktoré sa tu majú vzdelávať, tiež potrebujú individuálny prístup – najmä čo sa týka
rešpektovania interkultúrnych rozdielov vo verbálnej a neverbálnej komunikácií, špecifík
osvojovania si učiva, ale aj osvojenia jazyka väčšiny. Ďalej ide o deti, ktoré potrebujú
individuálny prístup z dôvodu ich iných špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (napr.
upravené učebné osnovy, špeciálne kompenzačné pomôcky). Z tohto pohľadu, aktivita je na
strane pedagógov a vedenia školy, aby zabezpečilo všetko, čo má prispieť k úspešnému
vzdelávaniu a výchove týchto žiakov.
Isto sa pýtate, ako táto problematika súvisí s oblasťou mravnej, či etickej výchovy.
Existuje tu totiž ešte jedna rovina – pripravenosť ostatných žiakov na inkludovaných žiakov,
ale aj schopnosť inkludovaných žiakov správať sa primerane ku svojim spolužiakom. Bez
usmerňovania prostredníctvom mravnej výchovy by v tomto procese absentovala dôležitá
zložka.
Napokon – ide o staro-novú výzvu – vždy predsa záležalo na slušnom oslovení spolužiaka,
pozdravení, eliminovania zákerného správania voči ostatným, primeranom vyjadrení svojho
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názoru, ochote pomôcť (slabšiemu), jednoducho na všetkom, čím sa rešpektuje dôstojnosť
druhého a prejavuje sa úcta. A práve preto – mravná výchova v školách nemôže stratiť svoju
opodstatnenosť – najmä, ak chceme úspešne vychovávať a vzdelávať všetkých žiakov bez
rozdielu.
Mravná výchova a etická výchova
Nemožno konštatovať, že výchova sa realizuje v škole len prostredníctvom tzv. výchovných
predmetov. Totiž výchova prebieha v škole takmer stále – v priebehu vzdelávacích
predmetov, ktoré okrem kognitívnych, riešia i afektívne ciele. Ďalej v priebehu času mimo
vyučovania – počas uskutočňovania činností v záujmových útvaroch, pri triednych akciách
atď. Podľa nášho názoru, mravná výchova je oblasť výchovy, ktorá pretrváva, hoci jeho obsah
môže byť deformovaný ideológiou. To sa stalo aj u nás a spôsobilo nedôveru k označeniu
mravná výchova. Ale môžu byť aj iné dôvody, prečo vyvoláva nedôveru, napr. je postavená
na abstraktných princípoch, ktoré nie sú podporené konkrétnou skúsenosťou žiaka; zabúda sa
na induktívny spôsob výchovy; žiak sa len poučuje, usmerňuje, nekoná a nie je aktívny; ide
najmä o negatívnu reguláciu – učí sa, čo sa nemá; ignoruje konflikt hodnôt v konkrétnych
morálnych situáciách (Bull, 1973, in Vacek, 2008).
Mravná výchova je ale taká, akým obsahom ju naplníme – v súčasnosti teda
rešpektujúca demokratické princípy, normy a hodnoty, odovzdávajúca určitú tradíciu v oblasti
správania. Efektívnym nástrojom zachovania kontinuity sociálneho života je výchova
a vzdelávanie, v škole prebieha prenos „prostredníctvom komunikovania zvykov starších
mladším pri vykonávaní činností, myslení, cítení“ (Dewey, 2007, s. 7). Výchova a vzdelávanie
sú sociálnou funkciou zabezpečujúcou smerovanie a rozvoj mladých ľudí participovaním
v živote skupín, ku ktorým patria; škola ako sociálna organizácia, mikrokozmos spoločnosti,
poskytuje kontext, v ktorom je možné sa učiť normatívnym vzorom myslenia, správania
a sociálnej interakcie v komunite. Od toho, aké normatívne vzory žiaci v škole môžu preberať
a preberajú, závisí celkový charakter výchovy a výsledný profil absolventa školy, a napokon
v širších dôsledkoch – aj celkový obraz spoločnosti.
Ak sa vrátime k problematike ukotvenia obsahu mravnej výchovy. Brezinka (1997)
konštatuje, že výchova musí byť dogmatická. Nie však v podobe poplatnosti politickému
režimu. Ide o to, že „sprostredkovanie nosných postojov sa nemôže podariť inak ako
„dogmaticky“, t. j. presvedčovaním o ich hodnote, a indoktrináciou, t. j. oslovovaním celého
človeka od malička“ (Brezinka, 1996, s. 125). Súčasne sa však očakáva, že jednotlivec
prekoná závislosť na morálke skupiny a bude schopný posudzovať na základe univerzálnych
etických princípov. Takýto prístup môže vyvolávať vlnu nesúhlasu kvôli jeho
konzervativizmu, pretože obmedzuje jednotlivca atď. Ale „konzervatívna môže byť nanajvýš
výchova k určitému výberu hodnotových postojov v určitom poradí hodnôt, ale nie výchova
k hodnotovým postojom ako taká“ (Brezinka, 1996, s. 125). I keď sa dá s výchovou
k hodnotovým postojom súhlasiť, problémy sa isto objavia, keď začneme určovať, na ktoré
hodnoty a v akom poradí sa vo výchove zamerať. Domnievame sa, že problémy vo výchove
by nemalo spôsobovať zameranie na univerzálne etické princípy, humanitu a prosociálne
správanie. Sú to všetko fenomény nevyhnutné pre dôstojné žitie a prežitie a fungovanie
v spoločnosti. Podrobnejšie sa im budeme venovať aj ďalšej časti textu.
Vráťme sa na tomto mieste ešte k etickej výchove – chápeme ho ako označenie
povinne voliteľného vzdelávacieho predmetu, ktorý je zameraný na výchovu k prosociálnosti
odrážajúcej sa v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov; rozvíja sociálne
zručnosti; podporuje mentálnu hygienu; podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a
učenia (Štátny vzdelávací program, 2008). Cieľ predmetu je vymedzený viac-menej ako profil
absolventa tohto predmetu: osobnosť, ktorá má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom
táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť; má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so
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zdravou kritickosťou; jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými
etickými normami; má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je
schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách atď.
Etická výchova dopĺňa teda mravnú výchovu, ktoré môžeme chápať aj ako
„prierezovú oblasť“ výchovy a vzdelávania. Obe majú svoje výhody.
V rámci mravnej výchovy sa má pôsobiť na vychovávaného tak, aby konal v súlade so
všeobecne akceptovanými mravnými zásadami a normami na základe svojho mravného
vedomia a cítenia (resp. mravného presvedčenia); je akoby „nadpredmetová“, realizuje sa aj
v čase, keď sa nevyučuje (výchovné intervencie prebiehajú aj v čase mimo vyučovania); týka
sa všetkých žiakov.
Etická výchova je vzdelávací predmet zameraný (ako sme už spomenuli) na rozvoj
etických postojov a prosociálneho správania; umožňuje viac systematizovať výchovu a jej
zameranie; má konkrétne vymedzený obsah v Štátnom vzdelávacom programe (a tento môže
byť použitý pri realizácii mravnej výchove tak, aby sa dopĺňali).
Na druhej strane, obom sa vyčíta, že neposkytujú dostatok stimulov na rozvíjanie
morálneho úsudku, schopnosti morálne hodnotiť, priestor na filozofickú reflexiu. V ideálnom
prípade by sa v praxi tieto schopnosti rozvíjali a vychovávali by sme jedincov schopných
uvažovať autonómne, či na postkonvenčnej úrovni. Lenže – nie všetci majú potenciál dostať
sa na postkonvenčnú úroveň, majú ale šancu – prostredníctvom mravnej výchovy a etickej
výchovy, nielen zautomatizovať si prejavy elementárnej slušnosti, ale aj osvojiť si také vzorce
správania, ktoré im umožnia udržiavať dobré vzťahy, slušne a čestne sa správať voči
ostatným, či byť aktívny vo svojej komunite.
Inkluzívna orientácia108 a mravná orientácia vo výchove a vzdelávaní
Pri uplatňovaní inkluzívneho princípu sa vychádza z premisy, že každé dieťa je jedinečné, má
osobitné záujmy a vzdelávacie potreby, a tieto sa majú akceptovať vo vzdelávacom procese.
Väčšinový školský systém má prijať túto „inkluzívnu orientáciu“ ako efektívny spôsob
eliminovania diskriminačných postojov, vytvárania ústretových komunít, budovania
inkluzívnej spoločnosti a dosiahnutie vzdelávania pre všetkých (Armstrong, 2008).
Eliminovanie diskriminačných postojov, vytváranie ústretových komunít je
nepredstaviteľné bez určitých charakterových vlastností žiakov, ktoré sa formujú aj v rámci
mravnej výchovy. Napokon jedným zo spôsobov formovania je aj orientácia na rešpektovanie
určitých základných etických princípov vo výchove.
Univerzálne etické princípy
K základným univerzálnym princípom patria „princíp rešpektovania a úcty voči životu ako
takému“, „princíp osobnej dôstojnosti a jedinečnosti každého ľudského života“. Prvý
spomínaný princíp smeruje k ochrane každého ľudského života bez ohľadu na jeho
užitočnosť, kvalitu, krehkosť, slabosť (Mráz, 2001). Vôbec sa neuvažuje o nedostatočnosti
kvality života ako to robia niektoré bioetické prístupy (napr. preferenčný utilitarizmus, pozri
napr. Anzenbacher, 1994). Vo výchove sa nemôžeme sa uspokojiť s relativizovaním hodnoty
života, vymedzovaním limitov kvalitného alebo nekvalitného, skutočne prežívaného alebo len
biologicky prežívaného života. Vďaka relativizovaniu hodnoty života to môžeme byť práve
my – pedagógovia – tí, ktorí nepriamo podporia nepriateľské formy správania medzi žiakmi
v škole ústiace do šikanovania. Podľa Banduru (1996) jedným z mechanizmov morálnej
neviazanosti práve dehumanizácia, ktorá spočíva v tom, že agresor týmto kognitívnym
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manévrom vo svojich očiach zbavuje druhého človeka ľudských kvalít a atribútov a považuje
ho za zviera, vec a pod.
V našom výchovnom pôsobení by sme mali každým dňom dokazovať, že každý
ľudský život má jedinečnú, neopakovateľnú a neodňateľnú hodnotu a dôstojnosť.
Personálnemu princípu odporujú všetky činy ohrozujúce život, zdravie a bytostnú integritu
človeka (Mráz, 2001).
Humanita
Humanita (humánnosť) umožňuje človeku presahovať seba samého, a preto je značne
dôležitou hodnotou ľudského života. Možno ju vnímať (podľa Aristotela) ako blaho druhých
ľudí, ako druh sebalásky, ktorú človek uskutočňuje s úsilím o pravé dobro pre seba a pre
druhých (Anzenbacher, 1994). Ak človek vníma humanitu ako hodnotu, je motiváciou konať
v prospech ostatných. Či už len v základnej podobe ako ochranu a podporu vlastného života
a života blízkych, príbuzných, priateľov a známych, alebo v podobe morálnej nadhodnoty –
ochrane a podpore života cudzích a neznámych ľudí (Gluchman, 2005).
Humanita predpokladá ľudské ochraňujúce a podporné konanie aj voči „cudzím“
ľuďom. Súčasťou mravnej výchovy (ktorý podporuje aj inkluzívnu orientáciu) je tak i
rozvíjanie schopnosti žiaka byť humánny, schopnosti podporovať a pomáhať bez toho, aby
sme človeka, ktorému pomáhame, dôverne poznali.
Prosociálne správanie
Touto témou sa dostávame priamo k predmetu etická výchova, ktorá sa zameriava na
prosociálne správanie. Prosociálne správanie sa považuje za druh pomáhajúceho správania
(napr. Bierhoff, 2006). Prosociálne správanie je definované (Roche, 1991, in Roche – Sol,
1998, s. 13; Roche, 2004, s. 39) ako „akékoľvek správanie, ktoré bez požiadavky vonkajšej
odmeny, podporuje iné osoby, skupiny alebo spoločenské ciele a zvyšuje pravdepodobnosť
vytvárania pozitívnej vzájomnosti, kvalitných interpersonálnych vzťahov, rozvíjania identity,
kreativity a iniciatívy osôb a skupín, ktoré sa podieľajú na tomto správaní“. Prejavuje sa napr.
vo fyzickej pomoci, v službe, vo verbálnej úteche, v empatii, v aktívnom počúvaní,
v solidarite.
Pre prepojenie mravnej výchova a inkluzívnej orientácie môžu byť zaujímavé tri
rozmery subjektu vo vzťahu k spoločnosti (Sádovská, 2009): sociálna zodpovednosť
(orientácia na pomoc tým, ktorí sú na jedincovi závislí, Žilínek, 1997), predstava
spravodlivého sveta (aktivuje snahy o nápravu nezaslúženého utrpenia druhých, Bierhoff,
2006) a empatia (schopnosť osobnosti vžiť sa do duševného stavu inej osoby, jej spôsobu
myslenia, kognitívna stránka, a cítenia, emocionálna stránka, Roche, 1992).
Možnosti aplikácie v praxi
V súčasnosti má každá škola povinnosť vytvárať si vlastný školský vzdelávací program, ktorá
v rámci neho definuje filozofiu školy, ciele výchovy a vzdelávania, hodnoty a princípy, ku
ktorým sa škola hlási. Toto umožňuje zosúladiť postup pedagógov pri výchovno-vzdelávacej
činnosti. Samozrejme, školy sa viac zameriavajú na definovanie vzdelávacích cieľov. Pre
mravnú výchovu (a v rámci nej pre inkluzívnu orientáciu) by bolo prospešné, aby sa posilnila
aj výchovná činnosť školy.
Môže ísť o jednoduché vymenovanie oblastí, v ktorých chce škola zlepšiť svoje výchovné
pôsobenie (okrem realizovania výchovných prierezových oblastí), napr.
- zameranie výchovy na posilnenie úcty k ľudským právam a základným slobodám
a vymedzenie realizovania tejto výchovy,
- zameranie na inkluzívnu orientáciu, t. j. eliminovanie diskriminácie a neporozumenia
medzi žiakmi,
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- rozvíjať u žiakov schopnosť morálne usudzovať a hodnotiť, vytvárať príležitosti na
reflexiu prežitého,
- rozvíjať u žiakov zodpovednosť za plnenie úloh a zodpovednosť za ostatných spolužiakov,
- realizovanie preventívnych programov zlepšujúcich vzájomné porozumenie, rešpektovanie
rovnosti pohlaví, náboženského vierovyznania atď.,
- venovať sa problému zdravého životného štýlu a zodpovednosti za svoje zdravie,
- organizovať pre žiakov školy voľno-časové aktivity,
- zamerať sa na zlepšenie správania v medziach spoločenského správanie (pozdravy,
komunikácia, spôsoby kladenia otázok),
- angažovať žiakov v triednej a školskej samospráve a poverovať ich úlohami, ktorých
plnenie má dôsledky aj pre ostatných spolužiakov.
Ďalšou možnosťou je, že si škola svoj celoškolský výchovný program prispôsobí podľa
určitého už existujúceho výchovného programu fungujúceho v rámci celej školy. Tak
pôvodne fungovala (a funguje) aj výchova k prosociálnosti R. Roche Olivara, ktorá sa u nás
modifikovala v predmete etická výchova. Teda – i to je jedna z možností – prijať výchovné
princípy etickej výchovy pre výchovnú činnosť všetkých učiteľov, ide najmä o používanie
výchovného štýlu a metód práce, ktoré sa dajú využívať nielen v mravnej výchove, ale aj
v medzi predmetových vzťahoch. Podstatný sa tu javí práve výchovný štýl: vytvorme z triedy
výchovné spoločenstvo; prijmime dieťa také, aké je, atribúcia prosociálnosti; formulujme
jasné a splniteľné pravidlá; induktívna disciplína (na negatívne javy reagujem poukázaním na
dôsledky); nabádanie k prosociálnosti; opatrné používanie odmien a trestov; rodičia sú
súčasťou výchovného procesu; buďme nositeľmi radosti.
Existujú samozrejme aj iné možnosti, môžu sa napr. prijať princípy potrebné na úspešnú
výchovu charakteru podľa Lickonu (1992, s. 62, 1993, s. 10), ktorý uvádza, že učiteľ má:
- konať ako ochranca, vzor a radca, ktorý sa stará o žiakov s láskou a rešpektom,
poskytuje im dobrý príklad, podporuje pozitívne sociálne správanie a snaží sa o korekciu
nevhodného správania,
- vytvárať morálnu komunitu, ktorá pomáha študentom navzájom sa spoznať, rešpektovať,
cítiť sa ako plnohodnotný člen triedy, a takisto cítiť zodpovednosť za triedu,
- používať morálnu disciplínu uplatňujúc tvorbu a presadzovanie pravidiel ako šancu na
rozvíjanie morálneho usudzovania, ich dobrovoľného dodržiavania a rešpektovania
ostatných,
- tvoriť demokratické triedne prostredie tým, že zapojí študentov do rozhodovania
a prevzatia zodpovednosti za vytváranie pozitívnej atmosféry v triede,
- vyučovať hodnoty prostredníctvom kurikula tak, že používa eticky bohaté obsahy
vzdelávacích predmetov ako nástroj vedúci k osvojovaniu hodnôt a uvažovania nad
morálnymi otázkami,
- používať kooperatívne vyučovanie rozvíjajúce porozumenie medzi žiakmi, schopnosť
nazerať na veci z iného uhla pohľadu a pracovať s ostatnými na spoločnom cieli,
- rozvíjať presvedčenie o správnosti „poctivej práce“, posilňovať vzťah k hodnotám
vzdelania a ľudskej práce (uznanie poctivej práce a zmysluplnej práce, ktorá môže
ovplyvniť životy iných),
- podporovať morálnu reflexiu prostredníctvom čítania kníh a časopisov, písania esejí,
diskusií, debát a nácviku morálneho rozhodovania,
- učiť riešiť konflikty tak, aby boli žiaci schopní použiť základné morálne zručnosti pri
nachádzaní spravodlivého a nenásilného riešenia.
Na úrovni školy majú v rámci komplexného prístupu použiť stratégie, ktoré rozvíjajú
záujem/starostlivosť o veci mimo triedy a školy, a to pomocou využitia pozitívnych
altruistických vzorov a vytváraním možností zapojiť sa do takýchto aktivít v každom ročníku.
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V škole má fungovať pozitívna morálna kultúra, ktorá je reprezentovaná školským étosom,
jednotnou filozofiou školy (ktorá sa napĺňa činnosťami vedenia školy, morálne korektnými
vzťahmi medzi učiteľmi, vzťahmi medzi učiteľmi a žiakmi, činnosťami žiackej samosprávy)
a posilňovaním hodnôt prostredníctvom vyučovania v triede. Napokon, Lickona (1992, 1993)
zdôrazňuje, že je „dôležité získať si rodičov a širšiu komunitu ako partnerov pre výchovu
charakteru“. Rodičia majú byť podporovaní v roli prvých a najdôležitejších učiteľov morálky
svojich detí.
Sú aj iné možnosti – napr. program SEAL (Excellence and Enjoyment: social and
emotional aspects of learning, Guidance, 2005, ďalej len SEAL Guidance, 2005; Humphrey et
al., 2008; Hallam, 2009) zamerný na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností primárne
vytvorený pre úrovne 1 a 2 (Key stage 1, 2) v Anglicku a Wallese. SEAL je realizovaný
v súlade s jeho všeobecnými princípmi (SEAL Guidance, 2005):
- prioritne podporovať emocionálne a sociálne kompetencie, well-being,
- prepojiť riešenie problémov správania a emocionálnych problémov s podporovaním
emocionálnych a sociálnych kompetencií,
- využívať holistický prístup,
- podporiť súdržnosť, tímovú spoluprácu a multiprofesionálny prístup,
- zapojiť rodičov a komunitu,
- začať čo najskôr, stanoviť si ciele čo najskôr a uplatňovať dlhodobý rozvojový prístup,
- vytvoriť a podporovať prostredie, ktoré podporuje emocionálne a sociálne kompetencie
a well-being.
Obsah má posilniť rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností, ktoré boli v Golemanovom
modeli emocionálnej inteligencie kategorizované do 5 oblastí (Goleman, 1997; Humphrey et
al., 2008), a v programe sú definované s ohľadom na ciele, ktoré sa majú dosiahnuť:
- personálne kompetencie: sebahodnotenie, sebaregulácia/zvládanie emócií,
motivácia,
- sociálne/interpersonálne kompetencie: empatia a sociálne zručnosti.
Ide len o niektoré z možností, ktoré môžu znamenať zlepšenie spolupráce a jednotnej činnosti
učiteľov a ďalších pedagogických zamestnancov. Vhodné stanovenie oblastí rozvoja (aj) v
mravnej oblasti umožňuje v dostatočnom predstihu naplánovať jednotlivé aktivity. Okrem
toho určité požiadavky na mravné kvality osobnosti sa môžu odzrkadliť aj v definovaní
profilu absolventa každej školy.
Nekonečný príbeh
V oblasti mravnej výchovy azda stále pôjde o hľadanie toho, čo je správne a nesprávne,
literárne by sme mohli túto situáciu nazvať ako nekonečný príbeh. Cesta hľadania ideálneho
vedenia žiakov vo všetkých výchovno-vzdelávacích oblastiach je súčasne pozitívnym
signálom o snahu prispôsobiť výchovu a vzdelávanie aktuálnym potrebám spoločnosti.
Príspevok reaguje na niektoré z týchto potrieb, ktoré sú na seba úzko naviazané.
Na jednej strane ide o potrebu dôslednej výchovy charakteru, výchovy k hodnotám, či
mravnej výchovy, ktorá by mala čo najviac podporiť osobný a sociálny rozvoj žiaka, ale
súčasne naučila ho morálne usudzovať a rozhodovať sa s prihliadnutím na idey vyššieho
dobra.
S tým veľmi úzko súvisí inkluzívna orientácia, pretože inklúzia žiakov nebude
úspešná bez spolužiakov ochotných prijať a rešpektovať odlišných žiakov, ale aj vice versa,
ak nebudú inkludovaní žiaci disponovať určitými znakmi charakteru, tiež sa zvyšuje riziko
neúspešnosti ich začlenenia.
Väčšina výchovných programov zameraných na rozvoj charakteru je spojená so
zmenami v celej škole. Nemožno očakávať, že bez jednotného postupu celého pedagogického
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zboru, by sa udiali výnimočné zmeny. Systematický prístup a rešpektovanie jednotných
pravidiel, etických princípov atď. zvyšuje úspešnosť výchovného pôsobenia na žiakov.
Veľkou výhodou je možnosť vypracovať výchovný program v súlade s potrebami žiakov, ich
rodičov a pedagógov na každej škole.
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Diagnostické kompetencie učiteľov etickej výchovy v kontexte ich
kompetenčného profilu
Miroslav Valica
Abstrakt. Autor prezentuje názory učiteľov etickej výchovy na dôležitosť diagnostických
kompetencii a potrebu ich rozvoja v kontexte k ďalším profesijným kompetenciám
obsiahnutých v kompetenčnom profile učiteľa etickej výchovy. Tento vychádza z inovačného
modelu výučby etickej výchovy, ktorý je založený na proaktívnom modeli výučby a je
zameraný na facilitovanie aktívneho sociálneho učenia sa žiakov vedúce k rozvoju ich
kľúčových kognitívnych, personálnych a sociálnych kompetencii a prosociálnosti. Empirické
výsledky ukázali na potrebu rozvoja teórie, metodológie a metodiky pedagogickej diagnostiky
vo výučbe etickej výchovy ako dôležitej podmienky zvýšenia kvality a inovácie výučby
prostredníctvom akčného výskumu.
Úvod
Učitelia v našom školskom systéme postavenom na scientistických a behaviorálnych
prístupoch vo výchove a vzdelávaní, pri vysokom stupni centralizovaného riadenia školstva,
boli považovaní za vykonávateľov, realizátorov školského kurikula s minimálnou profesijnou
autonómiou. Ťažisko ich pedagogickej činnosti spočívalo v „plnení osnov“ a v odovzdávaní
predpísaného učiva na základe metód odporúčaných v metodických príručkách. Súčasná
kurikulárna reforma predstavuje naliehavú výzvu k humanizácii školskej výchovy
a vzdelávania a s tým súvisiacimi zmenami učiteľskej profesie, rolí a profesijných
kompetencií v nových podmienkach. Najvýznamnejšia zmena je zmena role učiteľa ako
vykonávateľa, realizátora dopredu daného kurikula na rolu tvorcu kurikula v rámci školského
vzdelávacieho programu, tzn. vedieť transformovať štátne kurikulum na základe poznania
edukačných potrieb žiakov školy, triedy. Predpokladá to autonómiu učiteľov v rozhodovaní
o cieľoch a obsahu školského kurikula, o prostriedkoch jeho realizácie a spôsoboch
hodnotenia žiakov (Kosová, 2011).
1 Profesionalizácia učiteľov v koncepte inovačného modelu výučby v etickej výchove
V rámci výskumného projektu APVV „Inovácie edukačnej praxe etickej výchovy“ sme
vytvorili inovačný model výučby etickej výchovy (Kolektív autorov, 2011). Ide o koncept
vzdelávania, kvalitnej výučby a stratégií učenia sa žiakov v etickej výchove, založených na
humanistických, konštruktivistických a sociálnych edukačných teóriách a modeloch výučby.
Didaktický model výučby etickej výchovy je založený na proaktívnom, interaktívnom modeli
výučby, zameranom na facilitovanie aktívneho sociálneho učenia sa žiakov vedúce k rozvoju
ich kľúčových kognitívnych, personálnych, sociálnych a mravných kompetencií,
prosociálneho konania v rôznych životných a kultúrnych kontextoch. Ide o didaktický model,
ktorý tvorí teoretický rámec na projektovanie, organizáciu, riadenie výučby etickej výchovy
a vyhodnocovanie procesu výučby v podmienkach primárneho a sekundárneho vzdelávania.
Štruktúra modelu výučby etickej výchovy je koncipovaná tak, aby reflektovala riadenie
kurikula etickej výchovy vo všetkých jej systémových úrovniach a zložkách, v ktorých
prebieha rozhodovanie učiteľa etickej výchovy o cieľoch, obsahu, metódach a organizačných
formách, hodnotení edukačného procesu a výsledkov učenia sa žiakov. Dôraz je kladený na
kooperatívne a zážitkové učenie, situačné a činnostné učenie, problémové a projektové
učenie, kvalitatívne, formatívne hodnotenie žiakov. Výsledkom výučby nie je tradičná
behaviorálna triáda vedomosti, zručnosti a návyky žiakov, ale rovnováha vedomostí,
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zručností, postojov a hodnôt žiakov odrážajúca zameranie etickej výchovy na komplexný
kognitívny, personálny a socio - morálny rozvoj žiakov. Inovatívnosť modelu výučby etickej
výchovy je vytváraná jeho prepojením s modelom akčného výskumu, ktorý chápeme ako
relevantný metodologický nástroj učiteľa etickej výchovy pre jeho prehĺbenú profesijnú
sebareflexiu a systematickú inováciu jeho výučby vo všetkých jej didaktických zložkách.
Inovačný model implicitne i explicitne obsahuje požiadavky na učiteľa etickej výchovy, ktoré
artikulujeme v podobe modelu kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy.
Profesionalizáciu učiteľov etickej výchovy chápeme v kontexte štátnej koncepcie
profesionalizácie učiteľov, ktorá tvorila východisko pre tvorbu Zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických a odborných zamestnancoch. Podľa B. Kasáčovej (2004) sa profesionalita
učiteľa utvára v troch dimenziách:
1. odborná dimenzia profesionality, ktorá je daná kvalifikačnými požiadavkami
a odbornými kompetenciami učiteľa,
2. personálna dimenzia profesionality, ktorá sa utvára v procese osobnostného
vyzrievania a smerujúca k osobnostnej zrelosti,
3. etická dimenzia, ktorej základným znakom je mravnosť učiteľa, prejavujúca sa v
jeho mravnom rozhodovaní a správaní.
Profesijné kompetencie vyjadrujú kľúčové spôsobilosti učiteľov (vedomosti, zručnosti,
postoje, hodnoty) v oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne
uskutočňovanie pedagogickej činnosti. Na základe komparácie, syntézy a analýzy niektorých
existujúcich modelov profesijných kompetencií (Kyriacou, Ch. 1996, Vašutová, J., 2004,
Švec, V., 1998, Spilková, V., 2004) bol prijatý v rámci štátnej koncepcie profesionalizácie
učiteľov vyššie spomínaný model dimenzií profesionality učiteľa rozčlenený na odbornú,
etickú a osobnostnú zložku kompetencií učiteľa (Valica-Pavlov, 2007). Pri tvorbe
kompetenčného profilu učiteľa (profesijného štandardu) sa vychádzalo z interakčného modelu
edukácie s troma zásadnými činiteľmi, ktorými sú žiak, učiteľ a medzi nimi prebiehajúci
edukačný proces. Ide o štvrtú dimenziu profesionality učiteľa, ktorú je účelné štandarizovať aj
vo forme profesijných štandardov učiteľa – pedagogicko-psychologické a didaktickometodické, sebareflexívne spôsobilosti, (pre učiteľskú profesiu najtypickejšie) orientované na:
1. žiaka, na jeho vstupné, priebežné a výstupné charakteristiky a podmienky jeho
kognitívneho, personálneho a sociomorálneho rozvoja,
2. edukačný proces, reflektujúce najmä riadenie procesov a vytváranie podmienok učenia
sa žiakov vo výučbe relevantnými didaktickými prostriedkami a postupmi,
3. sebarozvoj učiteľa zameraný na sebaprojektovanie a sebarealizáciu v profesii
prostredníctvom reflexie a sebareflexie pedagogickej činnosti v edukačnom kontexte školy.
2 Kompetenčný profil učiteľa etickej výchovy
Na základe empirických analýz a zistených trendov vo výučbe etickej výchovy (PoliachValica 2009, Poliach-Valica 2010) chápeme profesionalitu učiteľa ako profesionála, ktorý je
kvalifikovaný pre teoreticky fundované a kritické skúmanie pedagogických javov, procesov
vo výučbe etickej výchovy. To mu dovolí projektovať edukačné stratégie a postupy tak, že
povedú k vytýčeným edukačným cieľom bez toho, aby učitelia etickej výchovy so svojimi
žiakmi manipulovali a vytvárali optimálne podmienky pre ich mravný rozvoj a sebarozvoj.
Dokážu pritom svoje pedagogické postupy vysvetliť, argumentačne obhájiť, modifikovať
a úspešne realizovať. Učiteľa chápeme ako reflexívneho profesionála, ktorý permanentnou
reflexiou a sebareflexiou konfrontuje teóriu a prax, pričom dochádza k integrácii jeho
profesijných kompetencií a vytvorení individuálnej edukačnej teórie (implicitnej
i explicitnej), ktorá zásadne ovplyvňuje jeho pedagogické rozhodovanie a konanie.
Pri tvorbe návrhu kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy sme:
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- analyzovali „nové” kľúčové profesijné kompetencie učiteľa vo vzťahu ku koncepcii
a kurikulu etickej výchovy v kontexte humanizačnej paradigmy výchovy a vzdelávania,
- akceptovali profesijný štandard učiteľa primárneho a sekundárneho vzdelávania, ktorý je
súčasťou školskej legislatívy a má preto charakter normatívu.
- rešpektovali inovačný didaktický model výučby etickej výchovy založený na
proaktívnom, interaktívnom modely výučby.
Navrhovaný model kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy je vytvorený
z nasledovných zložiek (kol. autorov, 2011, s. 147-153):
odborné kompetencie,
osobnostné a etické kompetencie,
pedagogicko-psychologické a didakticko-metodické kompetencie,
sebarozvojové kompetencie.
Odborné kompetencie učiteľa etickej výchovy tvorí obsahovo poznatková základňa, ktorú je
potrebné, vzhľadom na zložitosť a multifaktorovú povahu edukačných procesov v etickej
výchove, koncipovať, podľa nášho názoru, mulitidisciplinárne v piatich vedných oblastiach:
Filozofické vedy umožňujúce učiteľovi poznanie zámerov, cieľov a kľúčových hodnôt
vymedzujúcich hodnotovo-mravnú výchovu žiakov v etickej výchove.
Pedagogické vedy, ktoré mu umožňujú poznanie štátneho kurikula etickej výchovy na
takej úrovni, aby bol učiteľ etickej výchovy spôsobilý projektovať, realizovať a evalvovať
výučbu etickej výchovy na úrovni školského kurikula.
Psychologické vedy umožňujúce učiteľovi poznanie žiakov a ich individuálnych
vývojových charakteristík, rozvojových možností každého žiaka v etickej výchove.
Sociologické a kulturologické vedy akcentujúce poznanie sociokultúrnych kontextov
vzdelávania žiakov v etickej výchove.
Poznatková základňa sa stáva odbornou kompetenciou učiteľa etickej výchovy vtedy,
ak dôjde k multidisciplinárnej integrácii poznatkovej štruktúry a jej „premeny“ do
teoretických konceptov, predstáv a postupov dobre využiteľných v praktickej pedagogickej
činnosti. Podmienkou je reflexia a sebareflexia zmysluplnosti integrovanej poznatkovej
základne konfrontovaná s účelnosťou a účinnosťou pedagogickej činnosti učiteľa etickej
výchovy v pedagogickej praxi.
Osobnostné a etické kompetencie učiteľa tvoria personálne a sociálne zručnosti, postoje a
hodnoty učiteľa etickej výchovy, ktoré sa premietajú v jeho spôsobilostiach uplatňovať
vlastné pozitívne osobnostné a socio-morálne charakteristiky (hodnotová orientácia, vlastnosti
osobnosti a správanie) vo výučbe etickej výchovy, vo vzťahu k edukačným zásadám etickej
výchovy, ktoré tvoria základ profesijnej etiky učiteľa etickej výchovy. Výchovný štýl učiteľa
etickej výchovy je ukotvený v uplatňovaní edukačných zásad vo výučbe humanizujúci vzťah
učiteľa a žiaka na báze bezpodmienečného akceptovania jeho osobnosti a pripisovania
pozitívnych vlastností, preferencie pozitívneho hodnotenia žiaka a postupov induktívnej
disciplíny, nabádania žiaka k prosociálnosti, vytvárania jasných pravidiel v triede a vytvárania
výchovného spoločenstva z triedy. Predpokladom uplatňovania osobnostných a etických
kompetencii je osobnostná zrelosť učiteľa, ktorá sa prejavuje v schopnosti akceptovať seba,
druhých, ako aj určiť a meniť svoju pozíciu v danej realite na základe atribútov, ktoré S.
Kariková (1999, s. 45-85) špecifikuje v nasledujúcej paradigme: primerané posúdenie reality,
snaha o sebapoznávanie, schopnosť ovládať svoje konanie, schopnosť vytvárať pozitívne
emocionálne väzby s inými, činorodosť a tvorivosť, odolnosť voči záťaži, morálnosť
a charakter, zmysel pre humor a optimizmus, schopnosť primeranej komunikácie.
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Pedagogicko-psychologické a didakticko-metodické kompetencie učiteľa etickej výchovy
Na rozdiel od „klasických“ očakávaní, že učiteľ bude najmä efektívne odovzdávať žiakom
poznatky, sa v súčasnosti kladie dôraz na jeho spoluzodpovednosť za personalizáciu a
socializáciu, kultiváciu osobnosti každého žiaka. Učiteľ etickej výchovy je odborník, expert
disponujúci takými profesijnými pedagogicko-psychologickými a didakticko-metodickými
kompetenciami, ktoré mu umožňujú riadiť kognitívne a afektívne učenie sa žiakov,
diagnostikovať, projektovať a tvorivo hľadať rôzne varianty a alternatívy edukačných stratégií
a postupov vhodných pre mravný rozvoj žiakov. Zvyšujú sa nároky na jeho profesijnú
sebareflexiu teoreticky reflektovať svoje pedagogické skúsenosti a korigovať svoje
pedagogické prístupy v etickej výchove.
Pedagogicko - psychologické a didakticko – metodické kompetencie učiteľa etickej
výchovy mu umožňujú:
1. Identifikovať individuálne psychosociálne a morálne charakteristiky žiaka
2. Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka
3. Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka
4. Ovládať obsah a didaktiku výučby etickej výchovy
5. Plánovať a projektovať vyučovanie etickej výchovy
6. Realizovať vyučovanie etickej výchovy
7. Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
Sebarozvojové kompetencie učiteľa etickej výchovy sa prejavia v jeho motivácii
a spôsobilosti projektovať vlastný profesijný rast, postupne sa identifikovať s profesijnou
rolou učiteľa a s kultúrou školy (hodnoty, normy, pravidlá, manažérska a edukačná stratégia
školy vymedzené v školskom vzdelávacom programe). Tieto kompetencie sú stimulované
reflexiou výučby a systematickou sebareflexiou učiteľa aj prostredníctvom akčného výskumu
vo vyučovaní etickej výchovy.
Sebarozvojové kompetencie učiteľovi etickej výchovy umožňujú:
1.Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
2.Stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
Sebarozvojové kompetencie tvoria východisko pre učiteľa pri identifikácii svojich
vzdelávacích potrieb, porovnávaním svojich reálnych profesijných kompetencií
s očakávaniami profesijného štandardu a predkladaného kompetenčného modelu učiteľa
etickej výchovy. Projektovanie svojho profesijného rastu je spojené s vlastným
sebavzdelávaním a kontinuálnym vzdelávaním učiteľov.
3 Diagnostické kompetencie z pohľadu učiteľov etickej výchovy
Pedagogická diagnostika sa niektorými autormi chápe ako špecifická pedagogická disciplína
zaoberajúca sa objektívnym zisťovaním, posudzovaním a hodnotením vnútorných
a vonkajších podmienok, priebehu a výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom na
základe týchto procesov sú vyslovované prognostické úvahy a navrhované pedagogické
opatrenia. (Chráska,1998, Mojžíšek,1986). Pre nás je bližšie chápanie pedagogickej
diagnostiky ako pedagogicko-psychologickej činnosti učiteľa (ako súčasť jeho výučbovej
činnosti) v ktorej ide o poznávanie a hodnotenie individuálnych osobitostí osobnosti žiaka
a triedy s dôrazom na prognózu a návrhy na optimalizáciu ich rozvoja (Hrabal, 1989).
Hlavným dôvodom, prečo realizovať pedagogickú diagnostiku na hodinách etickej
výchovy podľa P. Fridrichovej (2012, s. 349) je, že“ vytvára vhodné predpoklady na rozvoj
personálneho a sociomorálneho vývinu osobnosti dieťaťa. I keď by mala byť pedagická
diagnostika komplexná, na hodinách etickej výchovy by sme sa mali prioritne zamerať na tie
charakteristiky dieťaťa, ktoré nám vytvárajú obraz sociability dieťaťa.“ Na otázku, čo je
predmetom pedagogickej diagnostiky na hodinách etickej výchovy P. Fridrichová (tamtiež)
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odpovedá“ Základom by malo byť určenie ich morálnej vyspelosti či afektívnych vlastnosti
žiaka a schopnosti vytvárať sociálne vzťahy“. Diagnostické kompetencie učiteľa etickej
výchovy, ktoré sú, podľa nášho názoru, súčasťou jeho pedagogicko –psychologických
a didakticko-metodických kompetencii, mu v zmysle navrhnutého kompetenčného profilu
umožňujú:
1. Identifikovať individuálne psychosociálne a morálne charakteristiky žiaka využitím
vhodných diagnostických stratégii a metód na identifikáciu problémov a prekážok
v sociálnom a morálnom vývine žiaka, analyzovať a interpretovať výsledky diagnostiky,
vyvodiť diagnostické závery.
Predpokladom je:
poznať zákonitosti psychosociálneho a morálneho vývoja a osobitosti žiaka
príslušného vekového obdobia,
schopnosť identifikovať individuálne psychosociálne a morálne charakteristiky žiaka,
akceptovať individualitu každého žiaka.
2. Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, jeho poznávacie schopnosti
(prekoncepty, učebné stratégie, štýl učenia apod.), motivácie k učeniu, individuálne edukačné
potreby žiakov v triede využitím vhodných diagnostických stratégií a metód na identifikáciu
príčin problémov a prekážok v učení sa žiaka, analyzovať a interpretovať výsledky
diagnostiky, vyvodiť diagnostické závery.
Predpokladom je:
poznať prekoncepty, štýly učenia sa žiakov, motivácie žiakov, individuálne edukačné
potreby,
schopnosť identifikovať prekoncepty, učebný štýl a individuálne edukačné potreby
žiakov (intaktní žiaci, žiaci so špeciálnymi potrebami),
akceptovať rôzne spôsoby učenia sa žiaka v závislosti od psychických, fyzických a
sociálnych podmienok.
3. Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, posúdiť vplyv sociokultúrneho prostredia
na jeho psychosociálny a morálny vývoj, vyvodiť diagnostické závery.
Predpokladom je:
poznať odlišnosti kultúr v multikultúrnom prostredí a ich vplyv na osobnosť žiaka,
schopnosť zistiť individuálne charakteristiky žiaka, vychádzajúce z jeho
sociokultúrneho prostredia
akceptovať odlišnosti žiaka bez predsudkov a stereotypov.
Naše empirické zistenia, orientované na analýzu a interpretáciu názorov učiteľov etickej
výchovy na dôležitosť diagnostických kompetencii v kontexte vybraných pedagogickopsychologických a didakticko-metodických kompetencii učiteľov etickej výchovy pre
naplnenie cieľov etickej výchovy (vzdelávacích potrieb žiakov) i potrebu rozvoja ich
profesijných kompetencií ukázali nasledovné:
4 Názory učiteľov etickej výchovy na dôležitosť jednotlivých profesijných kompetencií
Skúmali sme názory respondentov na dôležitosť diagnostických kompetencii v kontexte
vybraných pedagogicko-psychologických a didakticko-metodických kompetencií učiteľa
etickej výchovy.
Respondenti mohli posúdiť kompetencie z hľadiska ich dôležitosti na škále
0=minimálna až 5=maximálna.

Zborník vedeckých štúdií

Strana 255

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

Tab. č. 1 Profesijné kompetencie učiteľa etickej výchovy zoradené učiteľmi zostupne podľa
prisúdenej dôležitosti
AM
SD
Kompetencia učiteľa etickej výchovy
Rozvoj sebareflexie a sebahodnotenia žiaka
4,43
0,7
Rozvoj hodnotiaceho myslenia
4,39
0,63
Identifikácia a riešenie sociálno-patologických javov u žiaka
4,18
0,72
Diagnostika individuálnych charakteristík žiaka
4,15
0,84
Využívanie stratégií a metód personálneho rozvoja žiaka (rozvoja
osobnosti žiaka)
4,15
0,94
Využívanie stratégií a metód socioafektívneho rozvoja žiaka
3,89
0,85
Uplatňovanie akčného výskumu pre skvalitňovanie vlastnej výučby 3,86
0,84
Spoznávanie odlišnosti kultúr z ktorých žiaci pochádzajú (sociálny
kontext)
3,71
0,85
Identifikácia učebného štýlu žiaka a jeho individuálnych
edukačných potrieb
3,68
1,09
Za najdôležitejšie považujú respondenti kompetencie umožňujúce učiteľom etickej výchovy
rozvíjať sebareflexiu a sebahodnotenie žiaka, jeho hodnotiace myslenie predstavujúce
kľúčové psychologické predpoklady a funkcie podmieňujúce rozvoj morálneho usudzovania
a tvorbu svedomia ako základného etického regulatívu mravného správania. Za veľmi dôležité
považujú diagnostické spôsobilosti učiteľa zamerané na poznanie individuálnych
charakteristík žiaka, identifikáciu a riešenie sociálno-patologických javov u žiaka. Za dôležité
považujú tiež svoje metodické spôsobilosti využívať stratégie a metódy personálneho a
socioafektívneho rozvoja žiakov vo výučbe etickej výchovy. Za menej dôležité považujú
využívanie akčného výskumu a spoznávanie odlišností kultúr žiakov, identifikáciu ich
učebných štýlov a individuálnych edukačných potrieb.
Zaujímavé sú názory respondentov, v oblasti pedagogicko-diagnostických
kompetencií, keď deklarujú ich podstatný význam s akcentom na riešenie sociálnopatologických javov u žiakov a poznávanie individuálnych charakteristík žiaka. Súčasne
nízko hodnotia dôležitosť ďalších diagnostických kompetencií umožňujúcich učiteľovi
spoznávanie odlišností sociokultúry žiakov, ich učebného štýlu a individuálnych edukačných
potrieb. Táto nekonzistencia v ponímaní komplexnosti diagnostických kompetencií a nižšia
senzitivita na potrebu poznania individuálnych edukačných potrieb signalizuje potrebu
ďalšieho teoretického a empirického skúmania tejto problematiky v podmienkach yýučby
etickej výchovy.
5 Názory učiteľov na potrebu vzdelávania v kompetenciách učiteľa etickej výchovy
Respondenti posudzovali potrebu kontinuálneho vzdelávania v jednotlivých profesijných
kompetenciách na škále 0=minimálna až 5=maximálna.
Tab. č. 2 Profesijné kompetencie učiteľa etickej výchovy zoradené zostupne podľa učiteľmi
prisúdenej potrebnosti vzdelávania
Kompetencie učiteľa etickej výchovy
AM
SD
Uplatňovanie akčného výskumu pre skvalitňovanie vlastnej výučby
4,2
0,79
Rozvoj sebareflexie a sebahodnotenia žiaka
4,12
0,84
Identifikácia a riešenie sociálno-patologických javov u žiaka
4,12
0,72
Rozvoj hodnotiaceho myslenia
4,03
0,75
Využívanie stratégií a metód socioafektívneho rozvoja žiaka
4
0,73
Využívanie stratégií a metód personálneho rozvoja žiaka (rozvoja 3,82
1
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osobnosti žiaka)
Diagnostika individuálnych charakteristík žiaka
3,76
Spoznávanie odlišnosti kultúr z ktorých žiaci pochádzajú (sociálny
kontext)
3,56
Identifikácia učebného štýlu žiaka a jeho individuálnych edukačných
potrieb
3,55

1,02
0,88
1,13

Za najpotrebnejšie považujú respondenti vzdelávanie v uplatňovaní akčného výskumu pre
skvalitňovanie vlastnej výučby (nepovažujú ho pritom za dôležitý?). Toto zistenie by mohlo
nasvedčovať na nízku úroveň poznania možností akčného výskumu a vysokú motiváciu
respondentov skvalitniť vlastnú výučbu etickej výchovy. Za veľmi potrebné považujú tiež
vzdelávanie v oblasti rozvoja sebareflexie a sebahodnotenia a hodnotiaceho myslenia žiaka,
identifikácie a riešenia sociálno-patologických javov u žiakov. Za potrebné označili
respondenti potrebu vzdelávania vo využívaní stratégii a metód personálneho
a socioafektívneho rozvoja žiakov. Za málo potrebné považujú vzdelávanie v diagnostických
kompetenciách vo vzťahu k individuálnym charakteristikám žiakov, spoznávaní ich kultúr,
učebného štýlu žiakov a ich individuálnych edukačných potrieb.
Tieto zistenia potvrdili, že takmer u všetkých premenných existuje korešpondencia
medzi mierou dôležitostí kompetencií a ich potrebou rozvoja prostredníctvom vzdelávania.
Respondenti tento vzťah potvrdili v potrebe rozvíjať kompetencie potrebné pre rozvoj
sebareflexie a sebahodnotenia a hodnotiaceho myslenia žiakov i z hľadiska ich rozvoja
morálneho cítenia a usudzovania, morálneho presvedčenia žiakov. Podobný vzťah platí aj pre
kompetencie identifikovať a riešiť sociálno- patologické javy, uplatňovať relevantné
edukačné stratégie a metódy personálneho a sociomorálneho rozvoja žiakov.
Z nášho pohľadu paradoxne pôsobia názory respondentov týkajúce sa diagnostických
kompetencií učiteľa etickej výchovy. Okrem kompetencie diagnostikovania sociálnopatologických javov, ktorú považujú respondenti za dôležitú aj potrebnú ju rozvíjať, sme
zistili ich malý záujem vzdelávať sa v ostatných vyššie uvedených zložkách diagnostických
kompetencií učiteľa etickej výchovy. Otvorenou teda ostáva otázka komplexného rozvoja
diagnostických kompetencií učiteľov etickej výchovy ako podmienky ich účinného
využívania pri poznávaní žiaka a rešpektovaní jeho individuálnych edukačných potrieb vo
výučbe etickej výchovy.
Pozn. Výskumnú vzorku predstavovalo 80 učiteľov etickej výchovy zo základných
a stredných škôl banskobystrického a žilinského kraja. Ide o učiteľov, ktorí vyplnili dotazník
poslaný na školy v júni 2012, v rámci monitorovania záujmu o kontinuálne vzdelávanie, ktoré
ponúkla katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB (vo výskumnej úlohe APVV-0690-10
„Inovácia pedagogickej praxe v etickej výchove“) školám v stredoslovenskom regióne. 25%
učiteľov výskumnej vzorky tvoria učitelia primárneho stupňa vzdelávania, 25% učitelia
nižšieho sekundárneho a 75% učitelia etickej výchovy vyššieho sekundárneho vzdelávania.
Získané prvotné údaje sme štatisticky spracovali a uskutočnili výpočty základných
štatistických charakteristík (aritmetický priemer AM, smerodajná odchýlka SD). Zo
získaných údajov sme vytvorili tabuľky, potrebné pre prezentáciu údajov v tomto texte.
Záver
Súčasné kurikulárne zmeny na všetkých stupňoch vzdelávania sa premietajú a otvárajú
možnosti zmien a inovácií kurikula etickej výchovy, jeho účinného pedagogického riadenia
na úrovni školského kurikula. Kompetenčný profil učiteľa etickej výchovy reflektuje
očakávania na učiteľa etickej výchovy vyplývajúce z inovačného modelu výučby etickej
výchovy, ktorý sme navrhli ako teoretický didaktický rámec a nástroj, ktorý môže pomôcť
učiteľom etickej výchovy v realizácii a inovácii výučby etickej výchovy. Humanistická
Zborník vedeckých štúdií

Strana 257

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

orientácia na rozvoj potencionalít dieťaťa v školskej výchove umocnila význam
diagnostických kompetencii učiteľa etickej výchovy. Naše empirické zistenia ukázali na
zníženú senzitivitu časti učiteľov na dôležitosť diagnostických kompetencii, najmä z pohľadu
ich vzájomnej podmienenosti a komplexnosti pri poznávaní osobnosti dieťaťa v procese
výučby etickej výchovy. Znížený záujem o rozvoj diagnostických kompetencii (okrem
diagnostiky sociálno- patologických javov) ukazuje na potrebu učiteľov, vedieť riešiť „
kritické prípady žiakov“, čo však nie je možné bez komplexného diagnostikovania dieťaťa
z pohľadu jeho rozvojových potrieb. Z koncepčného hľadiska je potrebné rozpracovať
teóriu,metodológiu a metodiku pedagogickej diagnostiky vo vzťahu k zisťovaniu úrovne
sociability a morálneho rozvoja žiakov umožňujúce učiteľovi etickej výchovy v procese
výučby poznanie individuálnych vývojových charakteristík, rozvojových možností každého
žiaka. Prejavený záujem učiteľov etickej výchovy o akčný výskum ako metodologický nástroj
systematickej inovácie výučby ukazuje tiež na potrebu rozvoja pedagogickej diagnostiky
v pedagogickej praxi, ktorá je jeho imanentnou súčasťou.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy
č.APPV-0690-10.
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Vplyv socio-morálneho programu na klímu triedy
Katarína Čižmáriková
Abstrakt. V príspevku sú prezentované výsledky autorkou navrhnutého, na vybraných
základných školách realizovaného a štatisticky vyhodnoteného experimentálneho programu
stimulácie socio-morálneho vývinu detí „Putovanie Krajinou dobra“ zamerané na
ovplyvňovanie pozitívnej klímy triedy.
Škola existuje ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá umožňuje nielen kognitívny, osobnostný
a sociálny rozvoj, ale je i miestom, kde je možné zažiť morálne dilemy v jemnejšej podobe
ako v reálnom živote. Škola by mala byť miestom s takými podmienkami, aby sa každé dieťa
podľa S. Kikušovej (2001, s. 104) mohlo stať „aktívne mysliace, flexibilné, so schopnosťou
vytvárať si vlastný názor, rešpektovať názory iných, so schopnosťou tolerovať iných, ich
práva, slobody, rozmanitosť ľudí, iné kultúrne, etnické, národnostné či náboženské
presvedčenie, so schopnosťou rozhodovať sa a preberať zodpovednosť za vlastné konanie.
Malo by sa rozvíjať tak, aby bolo schopné komunikovať s inými a prostredníctvom dohovoru
dospieť k obojstranne prospešnému kontaktu bez spoločenskej, morálnej či občianskej ujmy
ktorejkoľvek zo zainteresovaných strán, a tak dokázalo žiť v societe spolu s inými“ Naučiť sa
tolerancii, rešpektu identity, autonómie každého človeka je dlhodobým procesom sociomorálneho vývinu človeka.
Existuje celý rad programov, ktoré rozvíjajú tvorivosť, emocionálnu inteligenciu,
rozvíjajú počiatočnú gramotnosť či čitateľské zručnosti žiakov. V našich podmienkach je však
oveľa menej vypracovaných programov, ktoré by rozvíjali socio-morálny vývin detí a zároveň
pozitívne ovplyvňovali klímu školskej triedy. Preto sme opierajúc sa o práce Olivara (1992),
Lencza (1993), Golemana (1997), Linckona (In: Vacek, 2004) vytvorili program sociomorálneho vývinu žiakov s názvom: „Putovanie Krajinou dobra“ (Čižmáriková, 2007, 2009).
Program socio-morálneho rozvoja detí
Program „Putovanie Krajinou dobra“ je budovaný na zážitkovosti, prirodzenosti, hravosti,
tvorivosti, riešení morálnych dilem i hľadaní príčin a dôsledkov správania sa človeka
v jednotlivých prosociálnych i konfliktných situáciách. Keďže ide o program rešpektujúci
predovšetkým prirodzenosť žiakov, pozornosť je sústredená na:
- výber špecifickej morálnej problematiky, ktorá je prezentovaná prostredníctvom
príbehu alebo situácie z každodenného života detí či literárnych postáv;
- výber špecifickej spôsobilosti, vlastnosti osobnosti, ktorú chceme rozvíjať;
- výber takého vyučovacieho predmetu, ktorý svojim obsahom vyučovania podporí
riešenie danej problematiky a prepojí samotný obsah vyučovaného predmetu
s morálnou dilemou obsiahnutou v morálnej problematike,
- výber a zaradenie aktivít do programu i do samotnej vyučovacej hodiny,
- pozitívne ovplyvňovanie vzťahov v triede, a teda triednej klímy.
Klíma triedy
Klíma triedy predstavuje „dlhodobejšie sociálno-emocionálne naladenie, zovšeobecnené
postoje a vzťahy, emocionálne odpovede detí danej triedy na udalosti v triede vrátane
pedagogického pôsobenia učiteľov“ (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, s. 98).
Triedna klíma sa podľa Douškovej a Wágnerovej prejavuje v troch dimenziách:
1. v dimenzii vzájomných vzťahov: spokojnosť, trenice, vzájomná podpora, participácia,
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2. v dimenzii rozvoja jedinca: možnosť dosahovania osobných cieľov vlastného tempa,
voľby, náročnosť úloh,
3. v systémovej dimenzii: stálosť alebo možnosť zmeny klímy – rozmanitosť,
konvenčnosť, inovácia a pod (In: Kosová, 2000).
Za základné faktory triednej klímy sú považované: dobré vzťahy medzi subjektami
edukačného procesu - emocionálne bezpečie, efektívne vyučovanie v podnikateľskom duchu,
z ktorého má každé dieťa čo najväčší zisk, dobré riadenie triedy so zavedením systémov
a pravidiel a ich uplatňovaním tak, aby každé dieťa mohlo rásť, disciplína ako nutný poriadok
pre každú činnosť (Kosová, 2000, s. 107). Kvalita intervenčných vzťahov a štýl výchovy
dotvárajú celkovú klímu školy a školskej triedy. Tá môže stimulovať, ale aj blokovať rozvoj
socio-morálneho správania sa detí. Pozitívne v tomto smere pôsobí „teplá“ klíma, ktorá sa
podľa Schnitzerovej (2001, s. 29) vyznačuje empatiou, srdečnosťou, družnosťou, úprimným
záujmom o seba navzájom, pomocou, dobroprajnosťou, možnosťou otvorene vyjadrovať
svoje city, názory. Veľmi dôležitým atribútom v budovaní socio-morálneho vývinu detí je
atmosféra, v ktorej dieťa prijíma seba, ľudí okolo, ale aj rôzne životné situácie, v ktorých sa
nachádza. Cez priaznivú atmosféru, resp. klímu triedy vedie cesta i k citovému rozvoju, cez
tvorivé sebarozvíjanie až po sebaaktualizáciu. Sociomorálna klíma a atmosféra v triede sa v
praxi realizuje prostredníctvom týchto aktivít: tvorba pravidiel, hlasovanie, sociálna a morálna
diskusia, riešenie morálnych dilem, hranie rol. Všetky tieto aktivity sú súčasťou programu
Putovanie Krajinou dobra, ktorého podrobnejšia charakteristika je rozpracovaná na inom
mieste (Čižmáriková, 2007, 2009).
Realizácia programu
Program bol realizovaný na vybraných základných školách po dobu šiestich mesiacov
(január-jún 2006). Realizácia prebiehala pod vedením autorky (výuka jeden deň v týždni) a za
aktívnej spolupráce triednych učiteliek (výuka v ostatné dni v týždni podľa zásad programu
a pokynov autorky). Prvky programu boli včlenené do všetkých vyučovaných predmetov
s dotáciou minimálne 5 hodín týždenne.
Charakteristika výskumnej vzorky
Do výskumnej vzorky bolo zaradených 202 žiakov navštevujúcich štvrtý ročník základnej
školy. Z oslovených škôl sme vybrali šesť tried základných škôl v Banskej Bystrici, dve
triedy základných škôl v Bratislave a jednu triedu základnej školy v Selciach. Triedy boli
náhodným výberom rozdelené na experimentálne (EXP), v ktorých prebiehal experimentálny
program a kontrolné (KON) tak, aby boli porovnateľné z hľadiska počtu žiakov, pohlavia
žiakov, dĺžky praxe učiteľa i sídla školy.
Ako ukazuje graf č. 1, z celkového počtu 202 žiakov bolo 103 chlapcov (M) a 99
dievčat (F). V experimentálnej i kontrolnej skupine bolo po 101 žiakov, pričom
v experimentálnej skupine bolo 52 chlapcov (EXP M), 49 dievčat (EXP F) a v kontrolnej
skupine 51 chlapcov (KON M) a 50 dievčat (KON F). Časť detí výskumnej vzorky bola
z Bratislavy (približne štvrtina), ktorú z hľadiska klasifikácie podľa sídla školy považujeme za
veľkomesto (VM), ostatní respondenti sú zaradení v kategórii mesto a dedina (MD).
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Graf č. 1: Zloženie výskumnej vzorky
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Na základe uvedenej charakteristiky konštatujeme, že vzorka spĺňa kritériá potrebné pre
dosiahnutie relevantnosti výsledkov štatistického spracovania výsledkov výskumu.
Metodika získavania dát
Všetci žiaci z uvedených základných škôl, z kontrolnej aj z experimentálnej skupiny boli
otestovaní prostredníctvom dotazníkových testov, a to dvakrát, pred experimentom a po
experimente. Situácie v testoch pred a po experimente boli variované autorkou so zachovaním
podstaty otázok. Použili sme spolu tri testy: Test morálnej zrelosti osobnosti autorov
Kotáskovej a Vajdu (1983), test vnímania spravodlivosti deťmi navrhnutý autorkou a test
„Naša trieda“ autorov Frasher a Fisher, ktorého českú verziu vyskúšali a v našich
podmienkach overili Lašek a Mareš (1991). V tomto príspevku predstavujeme výsledky
účinnosti experimentálneho programu overenej testom „Naša trieda“.
Vyhodnotenie testu „Naša trieda“
Vyhodnotenie testu „Naša trieda“ prinieslo zaujímavé a vo vzťahu k vedeckým hypotézam
a efektivite experimentálneho programu veľmi pozitívne výsledky. Podľa metodiky test „Naša
trieda“ pozostáva z 25-tich otázok, zoskupených do piatich okruhov (spokojnosť v triede,
konflikty, súťaživosť, náročnosť učenia a súdržnosť v triede). V štatistickom spracovaní sa
vyhodnocuje každý okruh otázok osobitne. Pre účely spracovania sú okruhy označené kódom,
v ktorom prvé písmeno označuje test (pred experimentom „A“, po experimente „P“) a zvyšná
časť kódu označuje samotný okruh otázok („SPOKOJNOST“, „KONFLIKTY“,
„SUTAZIVOST“, „NARUCENIA“ „SUDRZNOST“).
Vedecké hypotézy vo vzťahu k testu „Naša trieda“ boli formulované nasledovne:
H1: U žiakov navštevujúcich experimentálny program dôjde k výraznejšiemu
pozitívnemu posunu v sociálnej klíme triedy ako u žiakov nenavštevujúcich program.
H2: Pod vplyvom experimentálneho programu dôjde k najvýraznejšiemu posunu vo
vnímaní sociálnej klímy v triede vo faktoroch: súdržnosť v triede a konflikty v triede.
Prvý krok štatistického spracovania – generovanie frekvenčných tabuliek a jeho
výsledky naznačujú možný posun v sociálnej klíme triedy a rozdiel v jej zmene
v experimentálnej voči kontrolnej skupine. Ako ukazuje tabuľka č. 1, na príklade okruhov
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otázok týkajúcich sa spokojnosti („SPOKOJNOST“) a náročnosti učenia („NARUCENIA“)
možno vidieť posun početností odpovedí smerom k vyšším resp. nižším bodovým pásmam
v triede hlavne v experimentálnej skupine. Frekvencia a rozdelenie odpovedí v rámci
kontrolnej skupiny zostali takmer nezmenené.
Tabuľka č. 1: Frekvenčné tabuľky odpovedí na vybrané okruhy otázok
Kód okruhu otázok / Skupina
Kód okruhu otázok / Skupina
Počet
ASPOKOJNOS PSPOKOJNOS
bodov
T
T
ANARUCENIA PNARUCENIA
v teste
EXP
KON
EXP
KON
EXP
KON
EXP
KON
5
3
2
2
14
22
15
47
17
6
0
0
0
1
1
0
2
0
7
14
8
2
15
35
30
19
21
8
1
1
1
0
1
0
1
0
9
9
22
8
28
19
28
16
17
11
27
28
2
0
16
19
13
18
12
2
3
12
22
2
0
0
0
13
23
25
1
0
5
8
2
12
14
0
1
18
15
0
0
0
0
15
22
11
55
6
0
1
1
16
Spolu
101
101
101
101
101
101
101
101
Frekvenčné tabuľky ostatných okruhov otázok na tomto mieste nie sú pre ich značný rozsah
a relatívne nízku výpovednú hodnotu uvedené. Všeobecne možno vysloviť záver, že
frekvenčné tabuľky naznačujú zmenu, chýba však jej kvantifikácia a štatistická verifikácia
platnosti vedeckých hypotéz.
V druhom kroku štatistického spracovania bola testovaná miera zhody
experimentálnej a kontrolnej skupiny pred experimentom prostredníctvom WilcoxonWhiteovho testu pre hodnotenie dvoch nezávislých výberov. Testovala sa štatistická hypotéza
o zhode oboch skupín v jednotlivých okruhoch otázok. Potvrdením tejto hypotézy na hladine
významnosti vyššej ako 95 % je zhoda dokázaná. Tabuľka výsledkov deskriptívnej štatistiky
je uvedená v prílohe č. 1, výsledky štatistického testu uvádza tabuľka č. 2.
Tabuľka č. 2: Test parametra polohy premenných sociálnej klímy v experimentálnej
a kontrolnej skupine navzájom pred experimentom
ASPOKOJNOS AKONFLIKT ASUTAZIVO ANARUCENI ASUDRZNO
Test / Kód
T
Y
ST
A
ST
okruhu
Wilcoxon White
9802.000
9829.500
10019.500
9539.000
9924.000
Exact Sig. (2tailed)
.270
.299
.568
.077
.422
Z uvedených výsledkov vyplýva, že podľa hodnoty parametra „p“, čo zodpovedá údajom
v druhom riadku (Exact Significance Probability) ani v jednom z okruhu otázok nebol zistený
štatisticky významný rozdiel pred experimentom medzi EXP a KON skupinou.
Dôkazom uvedeného faktu je aj komparácia vstupnými testami nameraných hodnôt
s českými normami, ktoré udávajú autori (Lašek, Mareš, 1991), ktoré sú viditeľné v tabuľke
č. 3, v ktorej sú pre porovnanie uvedené aj hodnoty sociálnej klímy výstupných testov.
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Tabuľka č. 3: Porovnanie sociálnej klímy v triede
Okruh otázok
1991
Pásmo
2006
Lašek
bežných
EXP
hodnôt
ante
Spokojnosť
12.2 10.0 – 14.4
11.4
Konflikty v triede
9.9 6.9 – 13.1
11.3
Súťaživosť
12.2 9.7 – 14.8
11.7
Náročnosť učenia
8.7 6.2 – 11.1
8.0
Súdržnosť
9.6 6.4 – 12.9
8.9
Zdroj: Lašek (1991), vlastné spracovanie

2006
EXP
post
13.1
8.9
12.4
7.1
11.3

2006
KON
ante
11.1
11.8
12.1
8.6
8.4

2006
KON
post
9.5
11.7
12.1
9.7
7.7

Z porovnania je zrejmé, že triedy pred experimentom sa vyznačovali nižšou mierou
spokojnosti a súdržnosti v porovnaní s hodnotami Lašekovho prieskumu. Hodnoty
pociťovanej náročnosti učiva a miery súťaživosti boli pred experimentálnym programom tiež
nižšie. Naproti tomu miera konfliktov v triede vykazuje vyššie hodnoty ako uvádza Lašekov
prieskum. Všetky hodnoty klímy pred experimentom spadajú do pásma bežných hodnôt.
Všetky hodnoty po spustení experimentálneho programu spadajú do pásma bežných
hodnôt, s výnimkou kontrolnej skupiny, ktorá sa vyznačovala nízkou mierou spokojnosti
v triede. Analýza parametrov polohy sociálnej klímy triedy a ich komparácia hovorí o tom, že
skupiny sa od seba navzájom odlišovali, ale neodlišovali sa od štandardných, resp. bežných
hodnôt sociálnej klímy českých tried.
Rovnakým štatistickým testom ako v druhom kroku bol skúmaný vzťah medzi
experimentálnou a kontrolnou skupinou po experimente. Ako uvádza tabuľka č. 4, okrem
okruhu otázok ohľadne súťaživosti, kde sa rozdiel medzi skupinami nedá označiť za
významný, vo všetkých ostatných okruhoch otázok je štatisticky významný rozdiel medzi
experimentálnou a kontrolnou skupinou s hodnotou parametra „p“ < 0,001.
Tabuľka č. 4: Test parametra polohy premenných sociálnej klímy v experimentálnej
a kontrolnej skupine navzájom po experimente
PSPOKOJNOS PKONFLIKT PSUTAZIVO PNARUCENI PSUDRZNOS
Test / Kód
T
Y
ST
A
T
okruhu
Wilcoxon White
6922.000
7896.000
9923.000
7978.500
7414.500
Exact Sig. (2.000
.000
.413
.000
.000
tailed)
Takmer s istotou (99,9 %) je možné tvrdiť, že po pôsobení na jednu zo skupín v rámci
experimentálneho programu došlo k rôznemu vývoju v rámci skupín a tie nie sú viac zhodné.
Pre jednoznačný záver ohľadne potvrdenia účinnosti experimentálneho programu a
hlbšiu analýzu zmien v rámci skupín bol v štvrtom kroku štatistického spracovania využitý
párový neparametrický test (Wilcoxonov test pre dva závislé výbery). Na jeho základe môže
byť vyslovený záver o platnosti vedeckých hypotéz H1 a H2.
Výsledky štatistického testovania zmeny parametra polohy premenných sociálnej
klímy (okruhov) pred a po realizácii experimentálneho programu v experimentálnej
a kontrolnej skupine (Wilcoxonovho testu) uvádza tabuľka č. 5. Testuje sa teda štatistická
významnosť rozdielu medzi odpoveďami respondentov pred a po experimente, v členení na
experimentálnu a kontrolnú skupinu a v ich rámci v členení podľa okruhov otázok.
Tabuľka uvádza hodnotu pravdepodobnosti chyby prvého druhu („p“) pre každý
z okruhov otázok v členení respondentov na experimentálnu a kontrolnú skupinu. Stĺpec
„zmena strednej hodnoty“ uvádza rozdiel v priemernom počte dosiahnutých bodov za päť
otázok daného okruhu po experimente a pred experimentom (minimálny počet bodov je 5,
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maximálny 15). Stĺpec „charakter a veľkosť zmeny“ uvádza, či došlo posudzujúc podľa
priemerného počtu bodov za okruh k zlepšeniu alebo zhoršeniu sociálnej klímy triedy, resp. či
parameter zostal bez zmeny alebo zmena bola nevýznamná. Posledný stĺpec uvádza
pravdepodobnostnú hodnotu „p“, pričom ak jej výška prekročí 0.05, považujeme zmenu
parametra polohy (priemerného počtu bodov) za štatisticky nevýznamnú. A naopak, ak je
hodnota parametra „p“ nižšia ako 0.05, považujeme zmenu za štatisticky významnú. Navyše,
čím je hodnota parametra „p“ nižšia, tým je sila testu vyššia, t. j. účinnosť programu sa blíži
k 100 %.
Tabuľka č. 5: Výsledky Wilcoxonovho párového testu v teste Naša trieda
Zmena
Veľkosť a
strednej charakter Hodnota
Skupina
Testovaný pár
hodnoty
zmeny
„p“
EXP
ASPOKOJNOST –
zlepšenie
0.000
PSPOKOJNOST
1,733
KON
ASPOKOJNOST –
zhoršenie
0.000
PSPOKOJNOST
-1,584
EXP
AKONFLIKTY – PKONFLIKTY
-2,416 zlepšenie
0.000
KON
AKONFLIKTY – PKONFLIKTY
-0,050 bez zmeny
0.782
EXP
ASUTAZIVOST –
zhoršenie
0.035
PSUTAZIVOST
0,693
KON
ASUTAZIVOST –
bez zmeny
0.931
PSUTAZIVOST
0,030
EXP
ANARUCENIA – PNARUCENIA
-0,881 zlepšenie
0.003
KON
ANARUCENIA – PNARUCENIA
1,129 zhoršenie
0.002
EXP
ASUDRZNOST – PSUDRZNOST
2,356 zlepšenie
0.000
KON
ASUDRZNOST – PSUDRZNOST
-0,782 zhoršenie
0.033
Výsledky uvedené v predchádzajúcej tabuľke majú vo vzťahu k hodnoteniu účinnosti
experimentálneho programu mimoriadny význam. Z nich je zrejmé, že v experimentálnej
skupine, na ktorú sa cielene pôsobilo, došlo k štatisticky významným zmenám parametra
polohy (teda priemerného počtu dosiahnutých bodov v teste) v každom z hodnotených
okruhov otázok v rámci sociálnej klímy triedy, navyše v štyroch z piatich okruhov
v žiaducom smere. To znamená, že došlo k zvýšeniu spokojnosti v triede, zníženiu miery
konfliktov, k zníženiu náročnosti učenia a k zvýšeniu súdržnosti. Hodnota pravdepodobnosti
„p“ dosiahla vo všetkých okruhoch hodnoty nižšie ako kritických 0.05, čo zodpovedá 95 %tnej hladine významnosti. Navyše, v troch okruhoch otázok (spokojnosť, súdržnosť
a konflikty) je hodnota „p“ nižšia ako 0.001, čo zodpovedá 99,9 %-tnej hladine významnosti.
V okruhu otázok týkajúcich sa súťaživosti došlo k zvýšeniu hodnoty parametra
polohy. Tento trend býva zvyčajne hodnotený negatívne. V prípade realizovaného
experimentálneho programu nemožno pristúpiť k tomuto záveru jednoznačne. Zistenú
skutočnosť je totiž možné pravdepodobne vysvetliť aplikáciou skupinových súťaživých hier.
V ich rámci dochádzalo na jednej strane k tímovej spolupráci členov a vzájomnej kooperácii,
ale aj k medziskupinovej súťaži, a tým pravdepodobne aj k vyššej súťaživosti, čo motivovalo
účastníkov skupiny k aktivite.
V kontrolnej skupine nebol zaznamenaný štatisticky významný posun v okruhoch
„konflikty“ a „sutazivost“ (hodnoty „p“ boli vyššie ako 0.05), ba dokonca v troch okruhoch
otázok (spokojnosť, súdržnosť a náročnosť učenia) došlo bez cieleného pôsobenia v rámci
experimentálneho programu k štatisticky významnému zhoršeniu sociálnej klímy.
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Uvedené výsledky je možné prezentovať graficky na schéme zachytávajúcej výskyt
(početnosť) konkrétnych bodových hodnôt dosiahnutých skupinou respondentov za jednotlivé
okruhy testov v experimentálnej a kontrolnej skupine. Grafické spracovanie naznačuje zmenu,
ilustruje ju, avšak samo o sebe nie je dostatočným podkladom pre vypracovanie záverov.
Preto je uvedené ako ilustrácia v prípade okruhu „spokojnosť“ v rámci experimentálnej
skupiny v členení na „pred experimentom“ a „po experimente“.
Graf č. 2: Početnosti bodových hodnôt okruhu „spokojnosť“ v experimentálnej skupine
a) pred experimentom
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Na základe uvedených výsledkov je možné konštatovať, že experimentálny program dosahuje
pri vplyve na sociálnu klímu v triede takú mieru účinnosti, ktorú je na základe výsledkov testu
naša trieda možné považovať za štatisticky významnú a overenú.
Vo vzťahu k stanoveným vedeckým hypotézam je možné na základe uvedených
výsledkov štatistického spracovania vysloviť tieto závery:
Potvrdila sa platnosť hypotézy H1.
V rámci hypotézy H1 došlo k výraznejšiemu posunu v experimentálnej skupine. Podľa
vyššie prezentovaných výsledkov štatistického testovania je zrejmé, že vedecká hypotéza H1
platí so značnou „rezervou“, nakoľko v kontrolnej skupine nedošlo k žiadnemu posunu, resp.
dokonca k posunu v negatívnom smere.
Potvrdila sa platnosť hypotézy H2.
Vedecká hypotéza H2 predpokladala najvýraznejší posun v rámci sociálnej klímy
triedy v okruhoch „sudrznost“ a „konflikty“. Potvrdilo sa, že v oboch prípadoch došlo
k významnému posunu, pričom posun v okruhoch „konflikty“ a „sudrznost“ bol spolu
s okruhom „spokojnost“ posudzujúc podľa hodnoty parametra „p“ najvýznamnejší.
Z porovnania priemerného počtu dosiahnutých bodov pred a po experimente je však zrejmé,
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že v predpokladaných okruhoch bol posun najvýraznejší. Ako uvádza predchádzajúca
tabuľka, v prípade okruhu „konflikty“ bola absolútna zmena 2.416 bodu a v prípade okruhu
„sudrznost“ bola zmena 2.356 bodu. Relatívne vyjadrenie zmeny nie je potrebné, nakoľko
v prípade všetkých okruhov je možné dosiahnuť body iba v intervale od 5 do 15.
Záverečným krokom štatistického spracovania výsledkov testu Naša trieda bolo
vypracovanie korelačných tabuliek. Napríklad v rámci experimentálnej skupiny bola
zaznamenaná štatisticky významná korelácia medzi odpoveďami pred experimentom vo
všetkých piatich okruhov navzájom s výnimkou vzťahu súdržnosť – náročnosť učenia. Pričom
vzťahy spokojnosť - náročnosť učenia, spokojnosť – konflikty, spokojnosť – súťaživosť,
konflikty – súdržnosť a súťaživosť – súdržnosť boli negatívne korelované, vzťahy spokojnosť
– súdržnosť, konflikty – súťaživosť, konflikty – náročnosť učenia a súťaživosť – náročnosť
učenia boli pozitívne korelované. Uvedené výsledky potvrdzujú doterajšie zistenia. Takmer
rovnaké výsledky je možné získať aj pri odpovediach po experimente a v rámci kontrolnej
skupiny. Vzájomný vzťah odpovedí pred a po experimente spravidla nespĺňal podmienku
štatistickej významnosti, resp. jeho interpretácia nemá faktický význam.
Osobitnú pozornosť si zasluhuje vzťah náročnosť učenia – súťaživosť. V rámci
experimentálnej skupiny pred experimentom boli odpovede štatisticky významne pozitívne
korelované. Po experimente sa korelácia zmenila na negatívnu. Ide o zaujímavosť hovoriacu
o skutočnosti, že zvýšením súťaživosti sa deťom ľahšie učí. Súťaživosť a súperenie je
považované za prirodzený vývinový znak tohto obdobia detí. Dostáva sa však do konfliktu
s kooperatívnosťou, ktorej stratégie sú zjavné vo vede o edukácii v celosvetovom rozsahu.
Kooperácia ako forma sociálneho správania je zložitejšia forma ako súťaženie a zároveň
ovplyvňuje zmenu sociálnych vzťahov v triede. Za zmienku stojí zváženie miery vplyvu na
sebaaktualizáciu človeka súťaživosť jednotlivca a súťaživosť rôznych kooperatívnych skupín.
Hoci došlo pod vplyvom experimentálneho programu k negatívnej korelačnej zmene, uvedená
zmena nebola štatisticky významná.
V priebehu experimentálneho programu boli v kontexte testovania sociálnej klímy
v triede odpozorované a zaznamenané nasledovné zaujímavosti. Vzťahy medzi deťmi a ich
príbuznými boli deťmi viac prezentované v menšom meste a na dedine. Okrem rodičov
výrazný podiel vplyvu na vývin detskej osobnosti v menšom meste a na dedine majú aj starí
rodičia a iní príbuzní bývajúci v tom istom dome, byte či meste. Spoločná práca detí s rodinou
utužuje ich vzájomné vzťahy a dodáva deťom pocit citovej bezpečnosti. Dokazujú to rôzne
žiacke práce, v ktorých sa deti na členov rodiny odvolávajú. Naproti tomu deti veľkomesta sú
vo väčšej miere ponechané na seba, prípadne vrstovnícke skupiny. Vysoká miera citovej
izolovanosti detí veľkomesta od blízkeho príbuzenstva bola kompenzovaná prostredníctvom
využívania technických výdobytkov. Deťom z veľkomesta akoby chýbal citový zážitok
rodinného prostredia, súdržnosti a pokojného riešenia konfliktov, ktoré mohli nájsť
v experimentálnom programe, čo dokazuje nasledovné štatistické spracovanie.
Štatistické spracovanie výsledkov testu Naša trieda pri uplatnení klasifikácie
rozdeľujúcej respondentov podľa sídla navštevovanej školy na veľkomesto („VM“) a mesto
a dedina („MD“) prinieslo nasledovné výsledky, ktoré uvádza tabuľka č. 6. Porovnávaná a
testovaná bola miera zhody v odpovediach experimentálnej skupiny, pričom sa uplatnila
spomenutá klasifikácia. Na štatistické testovanie bol využitý neparametrický WilcoxonovWhiteov test pre hodnotenie dvoch nezávislých výberov.
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Tabuľka č. 6: Porovnanie výsledkov testovania sociálnej klímy u žiakov v školách
z veľkomesta a mesta a dediny
Položka /
Náročnosť
Okruh otázok
Spokojnosť Konflikty Súťaživosť učenia
Súdržnosť
Wilcoxon White
ante
1015
3126.5
3378
3281
1092
Hodnota „p“ ante
0.000
0.000
0.064
0.009
0.001
Wilcoxon White
post
1198
3576
1461.5
3604
1348.5
Hodnota „p“ post
0.006
0.736
0.599
0.896
0.170
Z uvedených výsledkov vyplývajú nasledovné skutočnosti. Podľa výsledkov testu
realizovaného pred spustením experimentálneho programu je zreteľné (podľa hodnôt riadku
„Hodnota „p“ ante“), že v každom z okruhov otázok existuje štatisticky významný rozdiel
medzi veľkomestom a mestom a dedinou (iba v prípade súťaživosti je hladina významnosti
93.6 %, v ostatných prípadoch viac ako 99 %). Z výsledkov deskriptívnej štatistiky –
porovnania stredných hodnôt výsledkov testov ďalej vyplýva, že žiaci vo veľkomeste sú
menej spokojní a menej súdržní. Na druhej strane sú viac súťaživí, ale i viac konfliktní a majú
vyššiu náročnosť učenia v porovnaní so žiakmi škôl v menších mestách a na vidieku.
Z posledného riadku tabuľky je možné vyčítať výsledky porovnania po realizácii
experimentálneho programu. Z nich vyplýva, že štatisticky významný rozdiel pretrváva iba
v hodnotení spokojnosti v triede. V ostatných oblastiach sociálnej klímy nie je možné rozdiel
medzi skupinou veľkomesto a mesto a dedina považovať za štatisticky významný. Na základe
výsledkov je možné usudzovať, akoby experimentálny program stieral rozdiely medzi žiakmi
vo veľkomeste a na vidieku, akoby mal experimentálny program vo veľkomeste väčší účinok.
Uvedený záver však platí v situácii, kedy ako vo veľkomeste, tak i na mestách i dedinách
došlo pod vplyvom experimentálneho programu k zlepšeniu. Vo veľkomeste bolo však
zlepšenie výraznejšie, akoby veľkomestskí žiaci dobiehali žiakov škôl v menších mestách
a na dedinách.
Záver
Morálne obsahy sa v súčasnej školskej edukácii môžu vyskytovať minimálne v rovine
explicitnej a implicitnej. Explicitná rovina sa v našich podmienkach prejavuje v koncepcii
vyučovacieho predmetu etická výchova. Je určená pre žiakov základnej školy i prvých dvoch
ročníkov strednej školy. Na Slovensku sa vyučuje v alternácii s náboženskou výchovou.
Implicitná rovina sa prejavuje v témach iných vyučovacích predmetov, či realizovaním
rôznych programov výchovy charakteru a podpory socio-morálneho vývinu detí. Obidvomi
rovinami sa prelínajú morálne obsahy školskej edukácie vtedy, ak sú ponímané ako štýl
výchovnej práce učiteľa či školského tímu. Ich činnosťou je potom budovanie pozitívnej
školskej klímy v zmysle rozvoja prosociálnosti, empatie, asertivity, otvorenej komunikácie,
solidarity, kooperácie a vzájomnej pomoci. Preto by učitelia, budúci pedagógovia, i vedeckí
pracovníci mali:
- tvoriť, využívať, hodnotiť, zlepšovať programy ovplyvňujúce socio-morálny vývin
detí, ich morálnu zrelosť,
- v edukačnom procese využívať zážitkové metódy,
- posilňovať pozitívne sebapoňatie,
- rozvíjať kladné vzťahy detí k sebe, k iným ľuďom, veciam, k prírode, ku kultúre, k
svetu,
- využívať kooperatívne aktivity,
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-

povzbudzovať k zodpovednosti, prosociálnosti, sebaangažovanosti pri riešení
problémov svojich vlastných i problémov iných,
- pomôcť dieťaťu zorientovať sa v morálnych hodnotách,
- pomáhať dieťaťu nájsť jeho vlastný zmysel života,
- a v neposlednom rade pracovať aj na svojom vlastnom zdokonaľovaní, lebo slová
povzbudzujú, no príklady tiahnu. Takouto činnosťou sa zvyšuje úroveň morálneho
usudzovania detí a ovplyvňuje sa klíma triedy pozitívnym smerom.
Aplikácia testu „Naša trieda“ a štatistické spracovanie a vyhodnotenie jeho výsledkov
jednoznačne potvrdilo vysokú mieru účinnosti realizovaného experimentálneho programu na
zlepšenie sociálnej klímy v triede.
Literatúra
ČIŽMÁRIKOVÁ, K. 2007. Výsledky experimentálneho programu zameraného na
stimulovanie socio-morálneho vývinu detí mladšieho školského veku. In ŠIMONÍK, O.HORKÁ, H.-STŘELEC, S. (eds). Hodnoty a výchova: sborník referátů z vědecké
konference, ktorá se konala ve dnech 30.-31. 8. 2007 v Brně. Brno: PF MU, 2007, s. 429441. ISBN 978-80-86633-78-7.
ČIŽMÁRIKOVÁ, K. 2009. Program sociomorálneho rozvoja žiakov mladšieho školského
veku. In Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí. Zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3.-4. júna 2009 v Banskej Bystrici. Banská
Bystrica: PF UMB, 2009, s.37-43. ISBN 978-80-8083-822.
GOLEMAN, D. 1997. Emoční inteligence. Praha: Columbus. ISBN 80-85928-48-5.
KIKUŠOVÁ, S. 2001. Morálny status dieťaťa a jeho sociálne väzby. In: KOLLÁROVÁ, Z. PUPALA, B. 2001. Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna
pedagogika. Praha: Portál, 2001, s. 95-120. ISBN 80-7178-585-7.
KOSOVÁ, B. 2000. Rozvoj osobnosti žiaka. Prešov: Rokus. ISBN 80-968452-2-5.
KOTÁSKOVÁ, J., Vajda, I. 1983. Test morální zralosti osobnosti. Bratislava:
Psychodiagnostické a didaktické testy.
LAŠEK, J., MAREŠ, J. 1991. Jak změřit sociální klima třídy? In Pedagogická revue, 43,
1991, č. 6, s. 401-410.
LENCZ, L. 1993. Pedagogika etickej výchovy. Výchova k prosociálnosti. Bratislava: MC.
ISBN 80-85185-49-0.
OLIVAR, R. R. 1992. Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana. ISBN 80-7158001-5.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. 2001. Pedagogický slovník. Praha: Portál.
ISBN 80-7178-579-2.
SCHNITZEROVÁ, E. Prosociálne správanie a možnosti jeho rozvoja. In Pedagogické
spektrum, 10, 2001, č. 9-10, s. 25-33.
VACEK, P. 2004. Jak ve škole rozvíjet charakter žáků? Program výchovy charakteru. In
Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania: zborník z vedecko-odborného
seminára konaného 19. 11. 2004 v Trnave. Trnava: PF TU, 2004. ISBN 80-8082-001-5.
Štúdia je súčasťou riešenia projektu Vega 1/1080/12.

Zborník vedeckých štúdií

Strana 268

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

Význam etické výchovy v reflexi učitelů vybraných základních
škol
Jaroslava Kunstová, Denisa Snopková
Abstrakt. Příspěvek pojednává o výuce etické výchovy na českých a slovenských základních
školách. Stručně seznamuje se stavem zkoumané problematiky a představuje výzkumné
záměry projektu SGS (IGA) 2012 č. PdF_2012_028 (Komparace etické výchovy na
vybraných základních školách v České a Slovenské republice). Příspěvek rovněž prezentuje
výsledky dílčího kvantitativního výzkumného šetření, v němž učitelé vybraných základních
českých a slovenských škol hodnotí význam vyučovacího předmětu etická výchova.
Úvod
Etická výchova se významným způsobem podílí na mravním rozvoji žáků. Vede žáky k
prosociálnímu chování, podporuje společensky žádoucí hodnoty, rozvíjí emoční a
komunikační gramotnost. „Eticky gramotný“ člověk více přemýšlí o sobě i ostatních a
zaujímá aktivní postoj k problémům ve svém okolí. Význam tohoto předmětu je
nezpochybnitelný nejen ve školské praxi, dokonce vzhledem k přetíženosti současné rodiny
roste. V českém prostředí je zavádění předmětu etická výchova často vnímáno jen jako
moderní výchovný trend a mnozí učitelé považují její výuku za zbytečnou. Přestože většina
odpůrců etické výchovy nemá o cílech a metodách předmětu dostačující informace, přistupují
k realizaci etické výchovy poněkud skepticky. Jak ale vysvětlují Hulan a Dzuriaková (2007),
nejde o to, aby se z etiky stala módní záležitost, ale o to, aby si lidé uvědomovali, že žijí ve
společenském prostředí a že návod na úspěch jednotlivce není v intrikách a zákeřnostech, ale
zejména v poctivé práci.
Výuka etické výchovy v podmínkách českých a slovenských základních škol
Vyučovací předmět etická výchova má ve slovenském školství téměř dvacetiletou tradici.
Vyučuje se jako povinně volitelný předmět v alteraci s náboženskou výchovou. Za svébytné
postavení ve státním vzdělávacím programu vděčí náboženské výchově, uvádí Kaliský
(2009). Když byla zavedena náboženská výchova do slovenských škol, hledala se alternativa
pro žáky bez náboženského vyznání. Vhodným řešením se stal vyučovací předmět s názvem
etická výchova, který se postupně zaváděl a realizoval na slovenských školách. V roce 1993
byla etická výchova rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky zavedena jako
povinně volitelný předmět spolu s náboženskou výchovou na 2. stupni základních škol (dále
jen ZŠ), od roku 1995 se začala učit na středních školách a v roce 2004 se etická výchova
dostala do osnov na 1. stupni ZŠ.
Etická výchova by měla být základním pilířem výchovně-vzdělávacího procesu.
Buduje zdravé vztahy mezi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu, podporuje pozitivní
klima školy, podílí se na mravním rozvoji žáků a připravuje podmínky pro kvalitní integraci
do společenského života. Etická výchova se nespokojuje s pouhým poskytováním informací o
morálních zásadách, ale účinně podporuje pochopení a interiorizaci mravních norem.
„Pozitívnym cieľom predmetu je vychovať zrelú osobnosť, ktorá má vlastnú identitu a
hodnotovú orientáciu, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálne (sociálne
pozitívne) správanie a národné hodnoty zaujímajú významné miesto.“ (Učebné osnovy etickej
výchovy pre 5. až 9. ročník základnej školy, 1997, s. 2)
Vacek (2008) poukazuje na velmi důležitou roli školy při rozvoji mravní stránky žáků.
Prosociální chování je podmínkou správně orientovaného morálního rozvoje, a proto školy
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musí posilovat a rozvíjet prosociální projevy žáků. Výchova k prosociálnosti je
nevyhnutelným základem etické výchovy. Etické chování předpokládá úctu k sobě i druhému
člověku, schopnost empatie, schopnost překročit hranice svého já, zohlednit zájmy ostatních
lidí a společnosti, schopnost prosociálního chování. Jak podotýká Lencz (1992), učitel nesmí
přehlédnout výzvy, aby motivoval žáky k prosociálnosti. Cílem rozvoje mezilidských vztahů
není společenský úspěch, ale prosociální chování. „... motívom a predpokladom
prosociálneho správania je vnútorná potreba alebo tendencia robiť to, čo prospeje druhému;
cieľom výchovy k nemu je nielen osvojenie určitého vonkajšieho správania, ale priviesť
k tomu, aby deti sa správali prosociálne z takejto vnútornej potreby.“ (Lencz, 1992, s. 6)
V podmínkách českého školství se mravní výchova uskutečňuje ve dvou podobách,
přesněji řečeno v rovině explicitní či implicitní. Explicitní rovina se projevuje v podobě
samostatného předmětu etická výchova, který se v České republice (dále jen ČR) vyučuje
jako nepovinný vyučovací předmět. Implicitně probíhá výuka etické výchovy v rámci témat
jiných předmětů, zejména pak v rámci průřezových témat. Etická výchova je v ČR
nepovinným předmětem, a proto je v kompetenci jednotlivých škol, zda-li se tento předmět
bude vyučovat či nikoliv (Čižmáriková, 2008).
V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) se
hodnotová výchova objevuje v cílech základního vzdělávání a v charakteristice klíčových
kompetencí (Vacek, 2008). Hodnotovou problematiku RVP ZV zohledňuje, objevuje se ve
vzdělávacích oblastech a v obsahu průřezových témat (Osobnostní a sociální výchova,
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova).
Nejzřetelněji je s problematikou etické výchovy spojena Osobnostní a sociální výchova, nelze
však říci, že by systematicky rozvíjela mravní charakter žáků. RVP ZV představuje určitý
návod, nikoliv však direktivu, jak etickou výchovu vyučovat. Záleží na školním vzdělávacím
programu, který stanovuje konkrétní podobu realizace témat etické výchovy.
Výuka etické výchovy jako samostatného vyučovacího předmětu v českém školství
zůstává otázkou nedořešenou, avšak velmi aktuální. V prosinci 2009 bylo opatřením
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové schváleno zavedení Etické
výchovy jako doplňujícího vzdělávacího oboru Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání. Hlavním důvodem pro zařazení etické výchovy do RVP ZV byla
skutečnost, že naše školská soustava postrádá samostatný vyučovací předmět, který by
systematicky rozvíjel mravní stránku osobnosti žáků. Etická výchova nabízí řešení, ale nadále
zůstává v kompetenci škol, zda-li porozumí jejímu opodstatnění a rozhodnou se pro realizaci
tohoto předmětu.
Metodologická východiska
Projekt se zabývá komparací výuky etické výchovy na vybraných základních školách v České
a Slovenské republice. Výzkumná část projektu vychází z kombinace kvalitativních a
kvantitativních metod a jejím hlavním cílem je porovnat současný stav výuky etické výchovy
na vybraných základních školách v Olomouckém a Žilinském kraji.
Výzkumné záměry projektu:
• provést srovnávací analýzu etické výchovy a zjistit, jakým způsobem probíhá výuka
na vybraných základních školách (tzn. zda-li se vyučuje jako samostatný vyučovací
předmět či v rámci jiných předmětů),
• zjistit a porovnat, jak učitelé základních škol hodnotí význam (důležitost) vyučovacího
předmětu etická výchova,
• zjistit, zda-li by učitelé českých základních škol souhlasili se zavedením etické
výchovy jako samostatného vyučovacího předmětu,
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•
•

zjistit, zda-li vyučovací předmět etická výchova může sloužit jako prevence nekázně,
resp. zda-li je vhodným nástrojem pro upevňování kázně,
popsat rozdílné přístupy ve výuce etické výchovy na vybraných českých a
slovenských základních školách.

Popis použité metody, výzkumného vzorku:
K získání kvantitativních dat v rámci dílčího výzkumného šetření jsme použili dotazníkovou
metodu. Dotazník popisuje Gavora (2000) jako způsob písemného kladení otázek a získávání
písemných odpovědí. Dotazník se sestává z předem připravených a promyšlených otázek,
které jsou cíleně seřazeny a na která dotazovaná osoba, tj. respondent, odpovídá písemným
způsobem. Výzkumným vzorkem dílčího dotazníkového šetření byli učitelé základních škol
v Olomouckém a Žilinském kraji. Provedli jsme záměrný (cílený) výběr do výzkumných
vzorků a prostřednictvím e-mailu oslovili ředitele základních škol v Žilinském
a Olomouckém kraji s prosbou o spolupráci, tj. distribuci dotazníku učitelům. Dotazníky byly
tedy zasílány elektronicky v podobě online dotazníku. Výhodou online dotazníků byla
zejména praktičnost a časová nenáročnost při jejich vyplňování. Jako velká nevýhoda se však
ukázala nízká návratnost. V obou krajích jsme oslovili dohromady přibližně 500 základních
škol, zpět se vrátilo 171 dotazníků. Z tohoto počtu jsme museli vyřadit dotazníky
nevyhovující (šlo o dotazníky neúplné, nesprávně vyplněné, rovněž byly vyřazeny dotazníky
od respondentů ze speciálních základních škol, neboť jedním z výzkumných záměrů bylo
provést výzkumné šetření na základních školách běžného typu).
Výsledky výzkumného šetření:
Dotazníky zjišťovaly názory učitelů základních škol na výuku etické výchovy a její význam
ve výchovně-vzdělávacím procesu. Výsledky prezentujeme v následujících grafech, odpovědi
jsou vyjádřeny v procentech.
Graf 1: Vyučuje se etická výchova na Vaší škole?

Komentář 1: Z grafu č. 1 je patrné, že na českých školách probíhá výuka etické výchovy
z 62% v rámci jiných vyučovacích předmětů či průřezových témat. Na Slovensku se vyučuje
v 89% jako samostatný předmět v alteraci s náboženskou výchovou. Záporně, tzn. že výuka
etické výchovy na základní škole neprobíhá, odpovědělo 11% slovenských a 25% českých
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učitelů. Toto číslo však může být zkresleno neinformovaností učitelů o výuce etické výchovy
na jejich škole.
Graf 2: Domníváte se, že je potřebné vyučovat etickou výchovu jako samostatný
vyučovací předmět?

Komentář 2: Učitelé základních škol v Žilinském kraji vidí v 93% nutnost učit etickou
výchovu jako samostatný vyučovací předmět. V porovnání s tímto číslem by pouze 37%
českých učitelů zavedlo etickou výchovu samostatně. Čeští respondenti nesouhlasí se
zavedením samostatného předmětu z 63%, slovenští respondenti uvedli nesouhlas s výukou
etické výchovy v rámci samostatného předmětu pouze v 7%.
Graf 3: Jak hodnotíte význam předmětu etická výchova?

Komentář 3: Graf č. 3. prezentuje odpovědi, v nichž respondenti hodnotili význam předmětu
etická výchova na 5-ti stupňové škále. Z grafu vyplývá, že hodnocení etické výchovy
z pohledu českých a slovenských učitelů vybraných základních škol je převážně kladné.
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Pozitivnější hodnocení převládá u slovenských učitelů, což se dalo očekávat vzhledem
k tomu, že vyučovací předmět etická výchova má v podmínkách slovenského školství
dlouholetou tradici. Přibližně třetina českých učitelů (32%) hodnotila předmět etická výchova
číslem 3, což může indikovat názorovou neutrálnost (nevyhraněnost). Za velmi nedůležitý
považují předmět etická výchova pouze 2% slovenských a 7% českých respondentů.
Graf 4: Oceňují Vaši kolegové, učitelé jiných předmětů, přínos etické výchovy?

Komentář 4: Podle odpovědí učitelů vybraných českých a slovenských základních škol je
přínos etické výchovy doceňován ze strany kolegů (učitelů jiných předmětů). Kladně (ano,
spíše ano) odpovědělo celkem 54% slovenských učitelů a 42% českých učitelů. Často se
respondenti uchýlili k odpovědi „nevím“ - v Žilinském kraji šlo o 22% všech odpovědí,
v případě odpovědí učitelů v Olomouckém kraji se číslo vystoupalo až na 43%.
Graf 5: Domníváte se, že předmět etická výchova může sloužit jako prevence nekázně
(nedisciplinovanosti)?
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Komentář 5: Odpovědi na výše uvedenou otázku byly v nadpoloviční většině pozitivní. 89%
učitelů vybraných základních škol v Žilinském kraji odpovědělo kladně (ano, spíše ano),
v Olomouckém kraji se jednalo celkem o 75% kladných odpovědí (ano, spíše ano). Záporné
odpovědi (ne, spíše ne) ze strany slovenských učitelů představuje číslo 9%, v českém školním
prostředí záporně odpovědělo 23% všech respondentů. K odpovědi „nevím“ se přiklonili čeští
i slovenští učitelé základních škol shodně ve 2%.
Graf 6: Předmět etická výchova patří mezi vhodné školní preventivní programy.

Komentář 6: S tvrzením, že vyučovací předmět etická výchova patří mezi vhodné
preventivní programy plně souhlasilo 49% slovenských učitelů a 28% českých učitelů.
Respondenti vyjadřovali svůj názor prostřednictvím 5-ti stupňové škály. Naprostý nesouhlas s
tvrzením vyjadřují 3% českých učitelů, u slovenských respondentů jsme se s popřením výše
uvedeného tvrzení nesetkali (0%). Nevyhraněný názor zaujalo 18% slovenských a 24%
českých učitelů základních škol.
Graf 7: Jakou úlohu sehrává podle Vašeho názoru předmět etická výchova v mravním
rozvoji žáků?
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Komentář 7: Graf č. 7 prezentuje názory učitelů na význam etické výchovy z hlediska
mravního rozvoje žáků. Odpovědi vyjádřené v procentech ukazují, že slovenští učitelé
přisuzují větší význam předmětu etická výchova v mravním rozvoji žáků než čeští učitelé.
Kladně (škály 1,2) odpovědělo celkem 76% slovenských a 56% českých respondentů – úloha
předmětu etická výchova je v mravním rozvoji žáků podle jejich odpovědí velmi důležitá či
důležitá. Nevyhraněný názor zaujalo 22% slovenských a 35% českých učitelů základních
škol. Zbylé odpovědi vyjadřovaly záporné názory na úlohu etické výchovy v mravním rozvoji
žáků (škály 4,5) – tvořily ji 2% odpovědí učitelů základních škol v Žilinském kraji a 9%
odpovědí učitelů základních škol v Olomouckém kraji.
Závěr
Výsledky dílčího výzkumného šetření ukázaly, že zájem slovenských učitelů o realizaci etické
výchovy jako samostatného vyučovacího předmětu je větší než zájem českých učitelů
základních škol a že učitelé na Slovensku hodnotí výuku etické výchovy pozitivněji než
učitelé základních škol v České republice. Potvrdila se proto výchozí domněnka – význam
etické výchovy v reflexi slovenských učitelů je větší než v reflexi českých učitelů. Současný
stav frekvence výuky etické výchovy na základních školách v České republice není optimální.
Předpokládáme však, že snahy o implementaci etické výchovy do českých základních škol
budou mít vzrůstající tendenci a postupem času dojde k docenění jejího významu.
Příspěvek vznikl za podpory Specifického výzkumu Studentské grantové soutěže (IGA) 2012,
číslo projektu: PdF_2012_028, název projektu: Komparace etické výchovy na vybraných
základních školách v České a Slovenské republice.
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Výchova k prosociálnosti ako prostriedok, nie cieľ etickej výchovy
Dáša Vargová
Abstrakt. Autorka z pohľadu konštruktívnej kritiky pristupuje k súčasnému modelu
vzdelávania v predmete etická výchova. Analyzuje charakter predmetu, jeho cieľovú
a procesuálne zložky. Výchovu k prosociálnosti chápe ako prostriedok, nie cieľ etickej
výchovy. Zdôrazňuje filozofický a etický charakter etickej výchovy. Uprednostňuje jeho
hodnotový obsah. Za kľúčovú hodnotu považuje kategóriu dobra. Navrhuje koncepčné zmeny
(názov, ciele, obsah a metódy) vo vyučovaní etickej výchovy na 1., 2. a 3. stupni vzdelávania
s cieľom kultivovať dobro v nás.
1 Úvod
Žijeme v období krízy, ktorá je označovaná rôznymi prívlastkami - ekologická, ekonomická,
finančná, sociálna a pod. Ich spoločným menovateľom (podstatou) je kríza morálna. V časoch
neistoty si ľudia od nepamäti kládli otázky etického charakteru: Ako žiť? Čo je cieľom
a zmyslom života? Čo znamená, dobre žiť?
Pomáha súčasný vzdelávací systém formovať osobnosť človeka, jeho vzdelanostnú
kultúru? Pomáha človeku nájsť cestu k „strateným“ morálnym hodnotám? Alebo naopak, túto
krízu prehlbuje. K. P. Liessmann na pozadí teórií vzdelanosti človeka (W. von Humboldt, D.
Schwanitz), teórií polovzdelanosti (T. W. Adorno) podrobuje kritike reformátorov
vzdelávania. V knihe Teórie nevzdelanosti uvádza, že nevzdelanosť nie je ani individuálnym
zlyhaním, ani výsledkom nesprávnej vzdelanostnej politiky štátu, ale je našim osudom,
„pretože je nevyhnutnou konzekvenciou kapitalizácie ducha“. (2012, s. 11)
Keď chceme krízu zmierniť, či prekonať, musíme uskutočniť zmeny vo vzdelávacom
systéme tak, aby reflektovali premeny spoločenské, sociálno-ekonomické, politické, kultúrne
a iné. Je potrebné zmeniť stratégiu vzdelávania – jeho ciele, obsah, formy a metódy.
Od roku 2008, kedy vošiel do platnosti Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
uplynulo takmer 5 rokov. Nadišiel čas pozrieť sa späť a prehodnotiť pozitíva a negatíva
kurikulárnych zámerov tvorcov obsahových a výkonových štandardov. Vzhľadom na (v
úvode sformulovaný) problém morálnej krízy sa budeme venovať otázke naplnenia
stanovených cieľov predmetu etická výchova od jeho zavedenia v šk.r. 1993/94 ako povinne
voliteľného predmetu v alternácii s náboženskou výchovou. Zamyslíme sa nad otázkami: Ako
sa podieľa súčasná etická výchova na formovaní osobnosti žiaka a kultivácii dobra v ňom?
Môžu hodiny vyučovacieho predmetu etická výchova prispievať k rozvíjaniu morálnych
kvalít osobnosti dieťaťa? Predstavuje výchova k prosociálnosti cieľovú zložku etickej
výchovy? Alebo je prostriedkom výchovy k vyšším morálnym hodnotám (napr. dobro).
2 Z histórie zavedenia predmetu etická výchova
Vieme, že predmet etická výchova sa po roku 1989 zaviedol do výchovno-vzdelávacieho
systému síce postupne, ale dostatočne razantne.
Od šk. r. 1990/1991 experimentálne na vybraných školách, neskôr, od šk. r. 1991/1992
ako nepovinný predmet a od šk. r. 1993/1994 ako predmet povinne voliteľný v alternácii
s náboženskou výchovou - na 2. stupni základných škôl (1hodina/týždenne v 5. – 7. ročníku,
0,5 hodiny/týždenne v 8. - 9. ročníku) a 3. stupni stredných škôl a gymnázií (1
hodina/týždenne v 1. - 2. ročníku). Od školského roku 2004/2005 bol zavedený povinne
voliteľný predmetu náboženská výchova v alternatíve s etickou výchovou už aj na 1. stupeň
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základnej školy (1hodina/týždenne v 1. – 4. ročníku). Išlo o politické, vopred pripravené
rozhodnutie:
1. V júli 2004 si vtedajší minister školstva M. Fronc (KDH) vymenil ratifikačné listiny
k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
s apoštolským nunciom H. J. Novackým, čím zmluva nadobudla platnosť.
2. Pre otvorenie predmetu náboženská výchova od 1. ročníka ZŠ boli pripravené pre
učiteľov náboženskej výchovy učebné texty a pre žiakov pracovné zošity, ale pre predmet
etická výchova dodnes neexistujú učebnice ani pracovné zošity pre žiakov.
3. Kvalifikovaná výučba náboženskej výchovy bola vopred personálne zabezpečená.
Tento prístup viedol k podceňovaniu vyučovania etickej výchovy – delenie detí na dobré
(navštevujúce NV) a problémové (absolvujúce predmet ETV), dopĺňanie úväzkov učiteľov
rôznych predmetov hodinami ETV, zámena ETV za triednicke hodiny, a pod..
3 Koncepcia predmetu etická výchova
Koncepcia nového učebného predmetu sa opierala (a do dnešného dňa opiera) o španielsky
model výchovy k prosociálnosti profesora R. Roche-Olivara. Podľa neho je rozhodujúcim
faktorom pozitívneho vývinu charakteru prosociálnosť, prosociálne správanie. Ide o také
správanie, ktorého sprievodnými znakmi prosociálnej výchovy sú– altruizmus, nezištnosť,
reciprocita a stabilita. Ide o správanie, ktoré je zamerané na nezištnú pomoc, spoluprácu,
ochotu podeliť sa a obdarovať iných, namáhať sa v prospech iných. Prevzatý projekt výchovy
k prosociálnosti má cieľovú zložku (prosociálnosť, prosociálne správanie) a procesuálne
zložky (výchovný program, výchovný štýl a špecifické metódy).
Cieľom takejto výchovy je vnútorná potreba robiť to, čo prospeje iným. Je
nedostatočné iba osvojenie určitého vonkajšieho správania sa (etikety). Výchova
k prosociálnosti je v intenciách tohto konceptu cieľovou zložkou etickej výchovy.
Procesuálne zložky ETV tvoria:
Výchovný program - predstavuje obsah etickej výchovy.
V Štátnom vzdelávacom programe predstavuje etická výchova spolu s náboženskou výchovou
spoločnú vzdelávaciu oblasť Človek a hodnoty. V prílohe ISCED 1 (primárne vzdelávanie –
1. stupeň základnej školy, 1. – 4. ročník), ISCED 2 (nižšie sekundárne vzdelávanie – 2. stupeň
základnej školy, 5. – 9. ročník) a ISCED3A (vyššie sekundárne vzdelávanie – 3. stupeň
stredných škôl a gymnázií, 1. - 2. ročník) je uvedených desať povinných tém: Komunikácia,
Dôstojnosť ľudskej osoby, úcta k sebe, Pozitívne hodnotenie druhých, Tvorivosť a iniciatíva,
Vyjadrenie a komunikácia citov, Empatia, Asertivita, Reálne a zobrazené vzory, Spolupráca,
pomoc, Darovanie, delenie sa. Spolu s aplikačnými témami: Etika, Vzťah k náboženstvu
a veriacim, Ekonomické hodnoty, Etika práce, Rodina, v ktorej žijem, Výchova k sexuálnemu
zdraviu a rodinnému životu, Zdravý životný štýl, Masmediálne vplyvy, Ochrana prírody
a životného prostredia sa podieľajú na výchove k prosociálnemu, dobroprajnému správaniu.
Štýl výchovy predstavuje súbor výchovných zásad. Ich dodržiavanie vytvára
atmosféru priaznivo naklonenú dieťaťu.
Špecifické metódy a postupy sú orientované na využitie zážitkového učenia, ktoré
sprostredkúva žiakom novú skúsenosť, rozvíja jeho intrapersonálne a interpersonálne
spôsobilosti - (inscenačná metóda, rolové hry, heuristika, quickstorming, brainstorming
a pod.).
Španielsky model navrhuje uplatňovať špecifickú metodiku vyučovania ETV.
Odporúča trojfázový model vyučovacej hodiny etickej výchovy:
1.fáza: Kognitívna a emocionálna senzibilizácia. Ide o priblíženie a pochopenie
diskutovanej témy a emocionálne stotožnenie sa s ňou.
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2. fáza: Nácvik v podmienkach triedy. Znamená, aby žiaci prostredníctvom
vyskúšania a nácviku spôsobilostí pochopili, čo je a čo nie je dobré/správne). Spätná
väzba posilňuje správnu voľbu konania v reálnom živote.
3. fáza: Transfer a reálna skúsenosť. Zameriava sa na aplikáciu osvojeného učiva
v každodennom živote.
4 Kritický pohľad na charakter predmetu etická výchova
Vzhľadom na schválený model vyučovania ETV/NV na Slovensku je vyučovací predmet
etická výchova koncipovaný najmä ako pedagogická a psychologická disciplína. Absentuje
jeho filozofický aspekt (charakter). Etika, ktorá určuje ciele ETV, je v uvedenej,
psychologicky orientovanej koncepcii, zastúpená minimálne.
Tento fakt zdôraznil Gluchman nasledovne: „Filozofia a etika sú v rámci koncepcie
etickej výchovy len doplnkom pre psychologicky založený výchovný program, ktorý
vychádza z problematického delenia sociálnej a morálnej praxe (a najmä správania človeka)
na egoistickú a prosociálnu“ (2009, s. 63). Znamená to, parafrázujúc slová Lencza, či
zaujmeme postoj uzavretia sa do seba a do svojho egoizmu, alebo postoj otvorenosti k iným,
ergo postoj prosociálnosti. (1994, s. 15)
Súčasný koncept etickej výchovy podrobujú kritike aj ďalší autori. Kaliský a Kaliská
formulujú otázku, či je správne celú mravnú výchovu obmedziť iba na prosociálnu výchovu.
Zdôrazňujú, že „vyučovací predmet etická výchova je slabo filozoficky zakotvený,
nevychádza zo žiadnej etickej teórie“. (2009, s. 107)
Po takmer dvadsiatich rokoch od zavedenia etickej výchovy ako povinne voliteľného
predmetu v alternácii s náboženskou výchovou neprešiel predmet žiadnou výraznou zmenou
obsahu, či zmenou metodiky vyučovania. S poľutovaním možno konštatovať, že ani v rokoch
tvorby štátneho vzdelávacieho programu a prípravy nového školského zákona č. 245/2008
Z.z. sa jeho cieľ, obsah, formy a metódy netransformovali. Prišiel čas pozrieť sa späť
a navrhnúť koncepčné zmeny.
5 Náčrt koncepčných zmien vyučovacieho predmetu (názov, ciele, obsah a metódy) na 1.,
2. a 3. stupni vzdelávania alebo Výchova k prosociálnosti ako prostriedok, nie cieľ
etickej výchovy
Zásadnou zmenou navrhovaného konceptu vyučovacieho predmetu Mravná výchova/Etická
výchova/Etika – morálna filozofia je nové formulovanie cieľa predmetu etická výchova
a prostriedkov na jeho dosiahnutie. Pôvodný model nesprávne chápe výchovu k prosociálnosti
ako cieľ výchovy. Z nášho pohľadu je prosociálne správanie prostriedkom na dosiahnutie
vyššieho cieľa (kľúčovej hodnoty) – dobra. Zmena obsahu a metód vyučovania takto
poňatého vyučovacieho predmetu predpokladá lepšie podmienky pre realizáciu procesu
kultivácie dobra. Jeho cieľom bude dobro a kultivácia dobra v nás. Prosociálnosť bude
jedným z prostriedkov dosiahnutia takto sformulovaného cieľa.
Na prvom stupni ZŠ (ISCED 1, primárne vzdelávanie, 1. – 4. ročník) je výučba etickej
výchovy orientovaná na mravnú výchovu žiakov prostredníctvom zážitkového vyučovania.
Takémuto zameraniu zodpovedá relevantnejší názov predmetu - Mravná výchova.
Na druhom stupni ZŠ (ISCED 2, nižšie sekundárne vzdelávanie, 5. – 9. ročník) už
nedominuje zážitkové vyučovanie, ale najmä vo vyšších ročníkoch prevažuje výučba
zameraná na rozvíjanie kognitívnych (poznatkových) spôsobilostí. Adekvátny názov takto
orientovaného školského predmetu by bol Etická výchova.
Intelektuálny a morálny vývin žiakov tretieho stupňa vzdelávania SŠ (ISCED 3 a 3A,
vyššie sekundárne vzdelávanie, 1. – 2. ročník), predpokladá zmenu obsahu, metód a foriem
vyučovania tak, aby žiaci boli schopní kognitívne spracovať morálne hodnoty, uvedomili si
význam hodnôt a noriem, boli schopní formulovať morálne hodnotenia, úsudky. Vyučovací
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predmet rozvíja etické myslenie na základe poznania základných etických kategórií (dobro,
povinnosť, zodpovednosť, spravodlivosť) opierajúcich sa o výklad významných etických
teórií (utilitarizmus, existencializmus, emotivizmus, situačná etika, deontologická teória
a etika zodpovednosti, teória spravodlivosti a pod.) a prostredníctvom uplatňovania metód
podporujúcich kritické myslenie. Vhodnou metódou je sokratovská metóda (sokratovský
dialóg), ktorá pozostáva z troch krokov: 1. Nastolenie problému (najčastejšie formou otázky),
2. Návrhy riešení problému a kladenie otázok zameraných na správnosť tvrdení žiakov, 3.
Hľadanie odpovedí na otázky, argumentov, dôkazov, vyvodzovanie záverov, domýšľanie
konzekvencií, t.j. kriticky myslieť. Aj metóda E-U-R (E – evokácia, U – uvedomenie si
významu, R – reflexia) patrí k moderným metódam podporujúcim rozvoj kritického myslenia.
(Turek, 2005, s. 118 – 131) Etika ako filozofická disciplína pomáha (argumentačne) žiakom
pochopiť a prijať tzv. vyššie (duchovné) hodnoty a normy správania, zdôvodniť svoj vlastný
názor, zaujať zodpovedný postoj. Takto koncipovanému vyučovaciemu predmetu zodpovedá
názov Etika/Morálna filozofia.
E. Kohák (1993, s. 19 – 21) rozlišuje etiku a morálnu filozofiu. Etiku chápe ako súhrn
pravidiel ľudského spolunažívania. Podľa neho je etika oblasť neproblematická. Ľudia sa
naučili (za tisícky rokov svojej existencie) aké sú podmienky (pravidlá) vzájomného
spolužitia, čo je dobré, čo zlé, čo je správne, čo nesprávne (etické zásady, Desatoro).
Pochopiteľne ľudia nie vždy tieto pravidlá, normy dodržiavajú. Dokonca veľakrát ani
neočakávajú, že ich bude niekto dodržiavať. Vo vyspelej, zdravej spoločnosti sa predpokladá,
že ľudia konajú poctivo (až na malé výnimky). V obdobiach spoločenského úpadku ľudia
uznávajú platnosť etických zásad, hoci sa nimi neriadia, dochádza k legitimizácii neetického
správania, k spoločenskej diskreditácii slušnosti. Morálna filozofia sa, podľa Koháka, (na
rozdiel od etiky) zaoberá základnejšími otázkami: Čo je to dobro?, A čo je zlo? Ako sa vo
svete prejavujú? Kde hľadať príčiny ich vzniku? Aké majú funkcie? Sú večné, či nie?
Existuje možnosť prekonania zla? Čo je zmyslom života? O čo sa v živote treba usilovať?
Orientuje sa na zdôvodnenie zásad spolužitia v etickej diskusii.
V novom koncepte vyučovacieho predmetu etika/morálna filozofia bude za najvyššiu
hodnotu považované dobro a všetko, čo k nemu smeruje. Myšlienku, že „..všetko konanie
a rozhodovanie smeruje k nejakému dobru; preto je správna definícia, že dobro je to, k čomu
všetko smeruje“ vyjadril prvý systematik etiky Aristoteles v úvode Etiky Nikomachovej.
(1979, s. 19) Hodnota je základná charakteristika vecí, ktorá spočíva v ich oceňovaní,
v želaní, aby boli tak oceňované, v ich schopnosti uspokojiť (pokryť) isté potreby.
Kde absentujú potreby, ktoré treba uspokojiť, kde nie je vôľa túžiaca po dosiahnutí
cieľa, tam neexistuje žiadna hodnota. Hodnota sa plne prejavuje len v činnosti. Cieľ (dobro)
nami hýbe práve preto, že po ňom túžime, chceme ho. Túžba po ňom vyjadruje cieľ. To, že
k nemu smerujeme, odhaľuje jeho hodnotu. Hodnota je to, pre čo sme schopní a ochotní sa
hýbať. Hodnota je to, čo presahuje danosť spoznaného dobra. Odráža vzťah k dobru.
Poznáme veľa hodnôt, ale morálna hodnota sa od ostatných líši tým, že nemá s nimi
nič spoločné. Je totiž na inej, vyššej úrovni. Morálna hodnota vymedzuje mieru každej
ľudskej činnosti. Prostredníctvom nej posudzujeme osobnosť. Znamená to, že konanie
jednotlivca (subjektu) hodnotíme ako dobré alebo zlé (ako ľudský čin) a osobu (subjekt činu)
posúdime ako dobrú alebo zlú podľa jej morálnej hodnoty.
„Človeka“, ako píše Brožík v knihe Hodnotové orientácie (2000, s. 9) „nerobí
človekom iba poznaním podmienená schopnosť uvažovať o svete, v ktorom žije, ale
predovšetkým spôsob, akým sa stáva súčasťou ľudského sveta. Človekom ho robí správanie,
ktorým tento svet sám v sebe opatruje a rozvíja, alebo naopak ubíja a nivočí.“
Vyučovacie hodiny etiky majú mať charakter hodnotovej výchovy. Ich cieľom je
pomáhať žiakom odhaľovať hodnoty, aby sme boli dobrí ľudia. Vytvárajú vhodný priestor pre
kultiváciu vnímavosti k hodnotám, ku konaniu majúcemu charakter ľudského činu.
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Súčasťou navrhnutých zmien je tiež:
- zaradenie predmetu Mravná výchova/Etická výchova/Etika-morálna filozofia do
výchovno-vzdelávacieho systému ako povinného pre všetkých žiakov (bez rozdielu
ich vierovyznania) a náboženskú výchovu zaradiť ako voliteľný predmet
do popoludňajšieho vyučovania. V demokratickej spoločnosti výučba náboženstvakatechizmu (ani keď sa „skrýva“ pod názvom náboženská výchova) nepatrí do
prostredia štátnej školy,
- zabezpečenie výučby mravnej výchovy/etickej výchovy/etiky/morálnej filozofie
kvalifikovanými pedagógmi,
- vydanie učebníc a pracovných zošitov z etickej výchovy.
6 Záver
Uvedomujeme si, že naša spoločnosť nie je ani po dvadsiatich rokoch pripravená na kritickú
analýzu súčasného stavu výchovy k morálnym hodnotám. Predložený text je potrebné vnímať
ako úprimnú snahu zlepšiť morálnu klímu v spoločnosti prostredníctvom navrhnutých
obsahových zmien v procese kultivácie dobra u mladých ľudí. Ide o pokus prekonania
súčasného modelu vyučovania etickej/náboženskej výchovy, ktorý, zdá sa, (nielen morálne)
zlyháva. Je signifikantné, že hlbšiemu rozpracovaniu, odobreniu a schváleniu navrhovaných
obsahových a organizačných zmien predmetu etická výchova v slovenskom edukačnom
systéme je potrebná zmena spoločenskej klímy a jej zodpovedajúca politická vôľa.
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Sebareflexia učiteľa etickej výchovy
Gabriela Bradová
Abstrakt. Autorka sa zaoberá možnosťami a využívaním sebareflexie učiteľa etickej výchovy
v sekundárnom vzdelávaní. Poukazuje na potrebu sebareflexie učiteľa ako dôležitej
podmienky jeho profesijného sebarozvoja. Popisuje vybrané metódy sebareflexie a empiricky
zisťuje ich využívanie v pedagogickej praxi učiteľov etickej výchovy. Zistenia ukazujú na
diferencované využívanie metód sebareflexie u učiteľov etickej výchovy a potrebu ich
ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.
Úvod
„Plnohodnotné osobnosti môže vychovávať len plnohodnotná osobnosť. Preto je žiaduce, aby
učiteľ bol zrelou, teda autentickou, tvorivou, slobodnou, zodpovednou, všestrannou a
celistvou osobnosťou“ (Kosová, 1995, s.54). Podmienkou profesijneho dozrievania
a sebarozvoja je sebareflexia učiteľa ako dôležitá zložka jeho osobnostných, etických
a pedagogických kompetencií.
Sebareflexia a učiteľ
Sebareflexiu definujú rôzni autori, ako napríklad V. Švec, L. Podlahová, M. Hupková, E.
Petlák, Podľa pedagogického slovníka je sebareflexia: „všeobecné zamýšľanie sa jedinca nad
sebou samým, nad svojou osobnosťou, obzretie sa späť za svojimi činmi, myšlienkami,
postojmi, citmi. Rekapitulovanie určitého úseku vlastného života či vlastného správania
a rozhodovania v situáciách, ktoré sú pre daného človeka významné. Cieľom je zhodnotiť
samého seba, rozhodnúť, čo a ako zmeniť, zvoliť stratégiu pre budúcnosť“ (Průcha, 1995,
s 196). Pedagogické vnímanie sebareflexie popisuje V. Švec takto: "úspešná pedagogická
komunikácia je závislá na schopnostiach a zručnostiach učiteľa, ale aj na tom, ako sám
rozumie sebe. Ak chcem porozumieť žiakovi, musím najskôr spoznať sám seba. Zmeny vo
výučbe predpokladajú, že sa učiteľ, bude zamýšľať aj nad svojou prácou „ (Švec, 1994, s
105). Táto definícia nám jasne ukazuje na vzťah medzi učiteľom a žiakom, teda na interakciu
medzi nimi a súčasne poukazuje na podstatu, ktorú už v staroveku opísal Sokrates vo vete
„Poznaj sám seba“. Bez dôkladného poznania podstaty seba, nie je možné porozumieť
žiakom. A tu vidíme podstatu sebareflexie.
Vnímanie sebareflexie však môže byť rôzne. Napr. J. Slávik a S. Siňor vnímajú
sebareflexiu ako proces, ktorý „zahŕňa niekoľko fáz: opätovné vybavenie, popis a rozbor
kľúčových prvkov, hodnotenie či prehodnotenie, spôsoby vysvetlenia, prijatie rozhodnutia,
stanovenie ďalšie stratégie. Profesionálne sebareflexie učiteľa (či už začínajúceho alebo
skúseného) sú nutnou podmienkou odborného rastu, jeho pedagogických kompetencií,
odbornej a ľudskej zodpovednosti. Učiteľ by mal viesť k sebareflexii tiež svojich žiakov“
(Slavík – Siňor, 1993, s 156). Naopak M. Hupková E. Petlák vnímajú sebareflexiu ako
vnútorný dialóg, pričom konštatujú, že „sebareflexia je úvaha učiteľa o vlastnej práci,
vnútorný dialóg, ktorý učiteľ vedie so sebou, keď skúma vlastnú prácu, hodnotí svoje zámery,
postup, postoje, svoju komunikáciu so žiakmi, kolegami, rodičmi, pričom jej hlavným
zmyslom je, aby učiteľ svoju prácu systematicky hodnotil a vyvodzoval z nej závery pre jej
ďalšiu optimalizáciu" (Hupková, Petlák, 2004, s 47). Podobne ako uvedení autori aj
L. Podlahová vníma sebareflexiu ako vnútorný dialóg: „Profesionálnou sebareflexiou sa
rozumie situácia, kedy sa učiteľ zamýšľa nad jednotlivými stránkami vlastnej pedagogickej
činnosti, napríklad nad učivom, ktoré sprostredkováva žiakom, nad uplatňovanými metódami
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a formami, priebehom pedagogickej komunikácie, reakciami žiakov, svojím vzťahom
k triede, jednotlivou vyučovacou hodinou, komunikáciou s kolegami a rodičmi a nad kopou
ďalších vecí a činností, z ktorých sa skladá profesia učiteľa" (Podlahová, 2004, s. 105-106).
Z daného vyplýva, že sebareflexia je vnútorný proces, pomocou ktorého človek porozumie
svojmu konaniu, mysleniu. Sebareflexia mu umožňuje analyzovať a porovnávať
predchádzajúce a nové súbory pedagogických skúseností, čím mu umožňuje nachádzať
podnety na zdokonalenie svojej ďalšej práce. (Kompoltová, 2000).
Aby mohol učiteľ robiť sebareflexiu musí podľa E. Urbanovej (2004)vedieť:
• používať množstvo sebareflektívnych techník,
• klásť si sebareflektívne otázky (popisné, kauzálne, rozhodovacie....),
• vnímať, popisovať a hodnotiť svoje myslenie, postoje, emócie, spôsob jednania,
• stanoviť si jasný cieľ a vytvoriť súbor kritérií hodnotenia,
• vedieť nachádzať odpovede,
• porovnávať stav aktuálneho „ja“ s ideálnym a požadovaným „ja“,
• odhaľovať pravé príčiny sledovaného javu,
• vyvodzovať závery pre svoje.
Podľa O. Obsta (2002, s 108) využíva učiteľ najmä vtedy, keď:
• sa stretne s problémovou situáciou, ktorú musel, alebo ešte len bude musieť riešiť,
• skúša nový postup, hodnotí výsledky,
• je v situácii, v ktorej ho podnecujú k tomu, aby vyjadril svoj názor na aktuálny
pedagogický problém,
• porovnáva sa s kolegom, ktorého sledoval pri práci priamo, alebo prostredníctvom
videozáznamu,
• stretáva sa s novými poznatkami z oblasti vied o edukácii a uvažuje o ich zaradení
do systému vlastnej pedagogickej činnosti,
• ocitne sa v situácii, kedy ho vyzvú k sebahodnoteniu.
Keď sa pozrieme na motívy, ktoré vedú učiteľa k sebareflexii je nám zrejmé, že autor sa
sústredil najmä na problémové a nezvyčajné situácie.
Učiteľ by mal robiť cieľavedomú a systematickú sebareflexiu, lebo podľa E. Petláka (2000)
jej význam je v plnení týchto základných úloh:
• zabraňuje rutinérstvu v práci učiteľa, pretože učiteľ stále „hodnotí“ svoju činnosť,
hľadá nové metódy, formy práce a podobne,
• umožňuje mu overovať si nové metódy, učiteľ porovnáva predchádzajúce
výsledky práce i výsledky získané inými metódami,
• učí učiteľa predvídať možné dôsledky jeho pôsobenia,
• prispieva k neformálnemu a systematickému sebavzdelávaniu, sebavýchove
učiteľa, učiteľ hľadá v literatúre oporu, zdôvodnenie svojich metód, foriem práce
a iné.
Metódy sebareflexie
Cieľavedomú a systematickú sebareflexiu môže učiteľ robiť prostredníctvom
sebareflektívnych metód. Medzi najznámejšie patria: pozorovanie, hospitácia, sebareflektívny
rozhovor, interview, beseda, sebareflektívny dotazník, sebareflektívny pedagogický denník,
anketa, sebareflektívne prípravy na vyučovanie.
Pozorovanie je metóda, ktorá patrí medzi najstaršie. „Pozorovanie znamená
sledovanie činnosti ľudí, záznam alebo popis tejto činnosti a jej hodnotenie. Predmetom
pozorovania sú osoby, ale aj predmety, s ktorými tieto osoby pracujú, a napokon i prostredie,
v ktorom sa činnosť uskutočňuje“ (Gavora, 1994, s. 428). Pozorovaním v rámci sebareflexie
môže učiteľ sledovať edukačný proces, jeho priebeh a aj spôsob edukačných činností. Učiteľ
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si všíma ako prebieha vyučovacia hodina, ako sa žiaci zapájajú do vyučovacieho procesu.
Pozorovanie je charakteristické tým, že sa zameriava na určitý cieľ. Jeho účelom je preniknúť
do danej situácie, analyzovať ju a vysvetliť, a tým zmeniť pedagogickú situáciu. Činnosť
učiteľa môže pozorovať: riaditeľ školy, kolegovia, žiaci, študenti. Učiteľov je dobré
pozorovať v rôznych pedagogických situáciách. Ďalšou formou pozorovania je introspekcia –
teda ak je pozorovateľ učiteľ sám. Podľa M. Hupkovej a E. Petláka (2004) využíva pri tom
magnetofónové nahrávky svojich hodín (audionahrávky), alebo videozáznam svojej vlastnej
pedagogickej činnosti na vyučovacej hodine.
Hospitácia pochádza z latinského výrazu hospitó, čo v latinčine znamená návšteva.
V pedagogickom procese je to metóda pedagogickej diagnostiky, ktorá je založená na
priamom pozorovaní. Hospitácia plní viaceré funkcie ako napr. kontrola úrovne priamej
pedagogickej práce, diagnostika vzdelávacích potrieb učiteľov, diagnostika efektivity
ďalšieho vzdelávania, súčasť personálnej práce (poznania začínajúcich učiteľov), nástroj
sebareflexie a učiteľov. Súčasťou hospitácie býva spätná väzba pre sledovaného
pedagogického pracovníka (Kasíková, 2012). Systematická hospitácia ako jedna z metód
sebareflexie sa koná za účelom, aby učitelia zistili a kriticky analyzovali, hodnotili, ako si
počínajú na vyučovacej hodine po vecnej i metodickej stránke. Môžu analyzovať, ako účelne
pracujú, využívajú učebné pomôcky, ako sa správajú, reagujú na žiakov, či zachovávajú
vyučovacie zásady. Informácie a skúsenosti získavané touto metódou by mali viesť
k systematickému zvyšovaniu efektivity ich pedagogickej práce (Hubková - Petlák, 2004).
Prostredníctvom ankety zo strany žiakov môže učiteľ získať informácie rôzneho
charakteru, zisťovať ich názory, postoje, ale tiež môže zisťovať aj svoje postavenie v triede.
Dotazník je veľmi využívaná metóda v empirickom výskume. Ide o výskumný,
vývojový, a vyhodnocovací nástroj, ktorý hromadne a pomerne rýchlo zisťuje informácie
o vedomostiach, názoroch alebo postojoch opýtaných osôb k danej problematike. Metodicky
je príbuzná metóde priameho ústneho interview (Švec, 1998). Sebareflektívny dotazník
umožňuje v krátkom čase zistiť názory rodičov, žiakov aj kolegov na výchovno-vzdelávaciu
činnosť učiteľa. „Správne zostavený dotazník je “akési nastavené zrkadlo“, ktoré upozorní
učiteľa na to, čo si vo svojom rutinnom prístupe neuvedomuje. Môže to byť napríklad rýchle
či pomalé vysvetľovanie učiva, jednostranné metódy práce, nedostatočné využívanie
názornosti, prísne skúšanie a iné“ (Hupková - Petlák, 2004, s. 88).
Sebareflektívny rozhovor je špecifikovaný ako rozhovor sám so sebou, alebo s inou
osobou. Ak chápeme sebareflektujúci rozhovor ako rozhovor sám so sebou, potom je
potrebné vedieť si položiť sebareflektívne otázky. Ch. Kyriacou (1996) uvádza 11 výrokov,
ktoré by si učiteľ mohol položiť:
• Plánujem si riadne svoje hodiny, stanovujem si jasné ciele, mám vhodnú náplň hodiny?
• Pripravujem si včas materiál potrebný na hodinu?
• Sú moje inštrukcie a pracovné pokyny jasné a majú úroveň, ktorá žiakom umožňuje
porozumieť im?
• Kladie otázky rovnomerne celej triede a používam tak otázky otvorené ako uzavreté?
• Sú moje hodiny vhodné pre všetkých žiakov, ktorý sú v triede?
• Používam širokú škálu učebných činností?
• Udržujem v triede takú úroveň poriadku a disciplíny, ktorá pomáha procesu učenia?
• Sledujem na hodinách prácu žiakov a poskytujem pomoc tým, ktorí majú problém?
• Známkujem prácu žiakov dôsledne, konštruktívne a včas?
• Sú moje vzťahy k žiakom založené na vzájomnej úcte a dobrom vzťahu?
• Sú moje znalosti vyučovaného predmetu dostatočné vzhľadom k požiadavkám na moju
prácu?
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Ďalším autorom, ktorý sa zaoberá sebareflektívnymi otázkami, je V. Švec, ktorý ich delí na
popisné, kauzálne a rozhodovacie.
Medzi popisné otázky patria napríklad:
• Čo som urobil správne? Čo som pritom prežívala? Ako reagovali žiaci?
Význam týchto otázok spočíva vtom, že umožňujú spätne si uvedomiť a popísať
svoje konanie a zážitky v určitej pedagogickej situácií.
Ku kauzálnym otázkam patria otázky typu:
• Prečo som jednal práve takto? Čo ma k tomu viedlo? Tieto otázky smerujú
k podrobnejšej analýze vlastného konania a jeho príčin v danej pedagogickej
situácií a k uvedomeniu si súvislosti tohto jednania so svojimi znalosťami, rysmi
osobnosti a pod.
Rozhodovacie otázky ako:
• Ako by som v tejto situácií mohol konať inak? Čo to predpokladá?. Tieto otázky
podnecujú k hľadaniu možností iného konania v danej pedagogickej situácií
a hľadaniu možností svojho ďalšieho profesionálneho rozvoja (Švec, 1996).
Sebareflektívne prípravy na vyučovanie sú veľmi dôležitým nástrojom v sebareflexii.
Avšak o sebareflexii v tomto prípade môžeme hovoriť len vtedy, ak sú prípravy robené
systematicky, pravidelne, učiteľ si do nich zapisuje poznámky, v ktorých analyzuje, hodnotí
čo bolo správne, efektívne na hodine, čo sa mu v práci osvedčilo, naopak čo treba zmeniť,
zlepšiť a pod. Aj keď učitelia, hlavne učitelia s dlhšou praxou často neprikladajú prípravám
dôležitosť, v prípade sebareflexie je táto metóda veľmi dôležitá a môže učiteľa posunúť
dopredu, a tak skvalitniť vyučovací proces a stále viac ho orientovať na potreby žiaka. „Je
dôležité, aby učitelia po každej hodine bilancovali, či sa im podarilo splniť stanovené ciele,
analyzovali svoju pedagogickú činnosť, zamýšľali sa nad tým, čo v nasledujúcich hodinách
skvalitniť“ (Hupková - Petlák, 2004, s 89).
Sebareflektívny pedagogický denník je metóda, ktorá je náročná na učiteľov čas, ale
súčasne poskytuje učiteľovi súhrn postrehov, riešenie situácií, zároveň bráni opakovaniu
pedagogických chýb, ale zároveň nás posilňuje pri opakovanom prečítaní úspešnej situácie.
Veľa učiteľov považuje písanie denníku za stratený čas. Avšak precízne vedený denník
pomáha učiteľom v osobnostnom raste, pomáha im meniť výchovno-vzdelávací proces
a môže sa stať podkladom pre mnoho pedagogických skúmaní a rozvoj pedagogickej vedy
(Langerová, 2006).
Beseda so žiakmi je forma riadeného rozhovoru spojená so samostatnou prácou, pri
ktorej si učiteľ a žiak vymieňajú poznatky a názory, diskutujú o probléme a tu môže učiteľ
navodiť témy, ktoré mu jasne umožnia zamyslieť sa nad sebou samým. Žiak je častokrát
zrkadlom pre učiteľa a práve on mu umožňuje zamýšľať sa nad svojom každodennou prácou.
Sebareflexia učiteľa etickej výchovy - Výsledky výskumných zistení
Cieľ
Cieľom výskumu bolo zistiť stav využívania sebareflektívnych metód u učiteľov etickej
výchovy sekundárneho vzdelávania.
Výskumná metóda
V dotazníku sme zisťovali do akej mieri využívajú učitelia reflexiu vlastnej edukačnej
činnosti prostredníctvom sebareflektívnych metód. Na výskum sme použili metódu dotazníka,
ktorý obsahoval 10 sebareflektívnych metód a respondenti mohli odpovedať na škále 1 až 5,
pričom 1 znamenala vôbec nepoužívam a 5 znamenala používam pravidelne.
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Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku tvorili učitelia sekundárneho vzdelávania, ktorí vyučujú etickú výchovu.
Základný súbor tvorili učitelia etickej výchovy pre sekundárne vzdelávanie zo Žilinského
a Banskobystrického samosprávneho kraja. Spolu sa výskumu zúčastnilo 44 učiteľov etickej
výchovy.
Analýza a interpretácia výsledkov výskumu
V tejto časti prezentujeme stručne výsledky výskumu v poradí otázok, ktoré boli súčasťou
dotazníka. Grafy vyjadrujú mieru využívania metód sebareflexie respondentov výskumu.
Výsledky výskumu sme spracovali do tabuľky, kde sme percentuálne vyjadrili mieru
využívania sebareflektívnych metód učiteľmi etickej výchovy v sekundárnom vzdelávaní
a následne sme v grafoch rozanalyzovali príčiny využívania jednotlivých sebareflektívnych
metód.
Tabuľka T1 Miera využívania sebareflektívnych metód
Metóda
Miera
Miera
Miera
využívania využívania využívania
vôbec
menej
1krát za
často
polroka
pozorovania
10%
14%
48%
seba(videozáznam)
počúvania
56%
12%
16%
seba(audiozáznam)
hospitácia (zo strany inej 2%
6%
51%
osoby)
anketa (zo strany
3%
13%
42%
žiakov)
sebareflektívneho
1%
1%
16%
rozhovoru (sám so
sebou)
sebareflektívneho
1%
2%
18%
rozhovoru (s inou
osobou)
beseda (so žiakmi)
1%
4%
16%
sebareflektívne prípravy 18%
16%
17%
sebareflektívny denník
100%
0%
0%
sebareflektívneho
25%
18%
28%
dotazník

Miera
využívania
často

Miera
využívania
pravidelne

19%

9%

10%

6%

24%

17%

24%

18%

49%

33%

45%

34%

48%
30%
0%
16%

31%
19%
0%
13%

V tabuľke možno pozorovať, mieru používania sebareflektívnych metód a ako vidíme
najmenej využívajú učitelia metódu sebareflektívneho denníka a metódu počúvania seba,
audiozáznamu. Metódu videozáznamu, pozorovanie seba učitelia využívajú 1 krát za polrok.
Zároveň metódy pozorovanie seba(videozáznam), hospitáciu (zo strany inej osoby) a anketu
(zo strany žiakov) vo viac ako 40% využívajú učitelia len 1 krát ročne. Metódu
sebareflektívneho dotazníka využívajú v 28%. Naopak metódu sebareflektívneho rozhovoru
(sám so sebou), sebareflektívneho rozhovoru (s inou osobou),a besedu (so žiakmi) využívajú
učitelia viac ako vo 45% často krát. Myslíme si, že práve tieto sebareflektívne metódy, pri
ktorých učitelia môžu prichádzať do priameho kontaktu so žiakmi a kolegami využívajú
oveľa častejšie ako iné sebareflektívne metódy. Veľmi blízka je im aj metóda
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sebareflektívneho rozhovoru sám so sebou, nakoľko vedú vnútorný dialóg, ktorý je pre
každého učiteľa samozrejmosťou.
V nasledujúcich grafoch je znázornená miera využívania týchto metód: metódy
sebapozorovania, videozáznam, metódy počúvania seba (audiozáznam), metóda hospitácie
(zo strany inej osoby), anketa (zo strany žiakov), metóda sebareflektívneho rozhovoru (sám so
sebou), metóda sebareflektívneho rozhovoru (s inou osobou), beseda so žiakmi, metóda
sebareflektívnych príprav, sebareflexívny denník a metódy sebareflektívneho dotazníka.
Graf G1 Miera využitia metódy pozorovania seba (videozáznam)
9%

10%
14%

19%

vôbec
menej často
1x za polrok
často
pravidelne

48%

Predpokladali sme, že sebareflexiu prostredníctvom videozáznamu robí len 20% učiteľov.
Tento predpoklad sa nám nepotvrdil. Je pozitívne, že videozáznam aplikuje v praxi viac
učiteľov, ako sme predpokladali, čo určite vplýva aj na ich prácu, výsledky
a sebazdokonaľovanie. Je to jedna z mála metód, v ktorej učitelia môžu vidieť sami seba
v priamom výchovno-vzdelávacom procese, v priamej interakcii učiteľ - žiak, a tým odhaliť
a odstrániť svoje prípadné nedostatky. Z uvedeného grafu vyplýva, že sebareflexiu
prostredníctvom pozorovania seba, videozáznamu robia učitelia najčastejšie raz za polroka,
čo vyjadruje 48% respondentov. Často robia učitelia sebareflexiu v zastúpení 19%, menej
často robí sebareflexiu prostredníctvom využitia videozáznamu 14% respondentov, 10%
respondentov nevyužíva túto metódu vôbec, a 9% používa metódu pravidelne.
Graf G2 Miera využitia metódy počúvania seba(audiozáznam)
10%

6%
vôbec

16%

menej často
1x za polrok
56%

často
pravidelne

12%

Metódu počúvania seba (audiozáznam) 56% respondentov nevyužíva vôbec, 12% využíva
túto metódu menej často, 16% používa túto metódu 1 krát za polrok, 10% používa metódu
často a 6% ju využíva pravidelne. Pri metóde počúvania seba (audiozáznam) sa potvrdil
predpoklad, že viac ako polovica oslovených respondentov túto metódu vôbec nevyužíva,
možno z časových dôvodov, alebo práve preto, že využíva iné metódy sebareflexie, ktoré sú
pre daného respondenta prístupnejšie a jednoduchšie. Dôvod nevyužívania tejto metódy môže
byť aj ten, že učitelia radšej využijú metódu videozáznamu, teda pozorovanie seba, nakoľko
táto metóda je modernejšia a zároveň im poskytuje možnosť aj pozorovať seba v triede a tým
vidieť priamo situáciu, ktorá v triede nastala a lepšie sa im to práve takto hodnotí. Ak si už
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učiteľ vyberie časovo náročnejšiu metódu, tak radšej siahne práve po pozorovaní a nie po
počúvaní seba teda audiozázname.
Graf G3 Miera využitia metódy hospitácia (zo strany inej osoby)
17%

2%

6%
vôbec
menej často
1x za polrok
často

24%
51%

pravidelne

Metóda hospitácie je na školách povinná, a to sa ukázalo pri odpovediach respondentov.
Hospitáciu zo strany inej osoby robí 51% učiteľov 1 krát za polrok, 24% ju používa často,
17% pravidelne, 6% menej často a len 2% ju nerobia vôbec. No aj keď je hospitácia na
školách povinná, väčšinou je realizovaná len zo strany vedenia, alebo ak ide o začínajúceho
učiteľa, tak ju realizuje jeho uvádzajúci učiteľ. Myslím si, že by pomohlo, keby si mohli
chodiť na hospitácie aj učitelia erudovaní v rovnakom predmete, aby sa obohatili,
spolupracovali, tak ako uvádza aj P. Vajcík, (1963). Aby hospitácia neslúžila len ako
prostriedok pre pozorovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a skúmanie žiakov, ale aj ako
forma pre tvorivú spoluprácu pedagogickej vedy s učiteľmi. Hospitácia ako metóda
sebareflexie má význam vtedy, ak jej súčasťou je pohospitačný rozhovor s vyučujúcim.
Z opýtaných respondentov všetci, ktorí využívajú metódu hospitácie súčasne robia
pohospitačný rozhovor, ktorým si dopĺňajú priame pozorovanie hodiny.
Graf G4 Miera využitia metódy anketa (zo strany žiakov)
18%

3%

13%

vôbec
menej často
1x za polrok
často

24%
42%

pravidelne

Z grafu vidíme, že 42% respondentov používa metódu ankety 1 krát za polrok, často ju
využíva 24%, pravidelne ju používa 18%, 13% menej často a 3% respondentov ju nepoužíva
vôbec. Anketa je najbežnejšia metóda, ktorou môžeme zistiť názory druhých ľudí. Je
potrebné, aby si metódu ankety učitelia urobili, pretože vtedy zisťujú ako ich vnímajú žiaci
a posúva ich to v ich erudovanosti vpred. No keďže 42% respondetov túto metódu používa aj
to len raz za polrok, je to dosť málo. Ako inak sa dozvieme názor detí na jednotlivé nami
podané otázky? Veď práve hodina etickej výchovy je predmetom, kde učíme deti vedieť
prijímať kritiku a vyslovovať svoje názory a prijímať názory druhých.
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Graf G5 Miera využitia metódy sebareflektívneho rozhovoru (sám so sebou)
1%1%

16%

33%
vôbec
menej často
1x za polrok
často
pravidelne
49%

Predpokladali sme, že metódu sebareflektívneho rozhovu (sám so sebou) využívajú
respondenti často a pravidelne, čo potvrdilo vysoké percento (82%). Metódu
sebareflektívneho rozhovu (sám so sebou) využíva 16% 1 krát ročne a 2% respondentov ju
využíva menej často alebo vôbec. Po každej vyučovacej hodine takmer každý učiteľ použije
danú metódu na to, aby sa vrátil spätne k daným situáciám vzniknutým vo výchovnovzdelávacom procese na vyučovacej hodine. Či postupoval správne, či reagoval správne, či
metódy ktoré zvolil boli správne, čo by bolo na druhýkrát potrebné urobiť lepšie. Rozhovor
umožňuje priamu spätnú väzbu. Učiteľ si kladie tak popisné, ako aj kauzálne a rozhodovacie
sebareflektívne otázky, ktoré mu odpovedajú na konanie počas hodiny a umožňujú mu
následné sebazdokonaľovanie.
Graf G6 Miera využitia metódy sebareflektívneho rozhovoru (s inou osobou)
1% 2%
18%
34%

vôbec
menej často
1x za polrok
často
pravidelne
45%

Podobnú situáciu sme zaznamenali aj pri metóde rozhovor s inou osobou. Pravidelne a často
ju využíva 79% respondentov, 18% ju používa 1 krát za polrok, 2% ju využíva menej často
a len 1% ju nepoužíva vôbec. Keďže z časového a organizačného hľadiska nie je možné
používať metódu hospitácie v praxi až tak často, práve preto je skôr využívaná táto metóda.
Pri problematickej situácii je nevyhnutné, aby sme ju s niekým erudovaným rozobrali
a dospeli ku konkrétnym záverom. To nám umožňuje ujasniť si vlastné názory
a prepracovávať ich na základe rozhovorov s inými učiteľmi, žiakmi, konfrontovať svoje
názory s názormi iných a tak skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.
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Graf G7 Miera využitia metódy beseda (so žiakmi)
1%

4%
16%

31%

vôbec
menej často
1x za polrok
často
pravidelne
48%

Ako sme predpokladali, metódu besedy so žiakmi bude využívať 95% respondentov 1 krát za
polrok, často, prípadne pravidelne. Je to najbežnejšia metóda, ktorá je využívaná
v edukačnom procese.4% respondentov ju používa menej často a len 1% ju nevyužíva vôbec.
Práve pri tejto metóde môžu žiaci vyjadrovať svoje názory, postoje a pocity. Niektoré situácie
nám pomáha vidieť očami žiakov, a tým sa empatickejšie správať a opatrnejšie zaobchádzať
so samotnou osobnosťou žiaka. To nám umožňuje zamyslieť sa nad svojou osobnosťou
a vlastným štýlom, vlastným jazykom robiť sebareflexiu častejšie, cieľavedomejšie a tak
kontrolovať svoju pedagogickú činnosť. Beseda je metóda, ktorá zbližuje učiteľa a žiaka, je
neformálna, vytvára sa prostredníctvom nej bližší vzťah medzi učiteľom a žiakom, a práve to
môže učiteľ využiť a tak dostať od žiakov spätnú väzbu na svoju prácu na hodinách.
Graf G8 Miera využitia metódy sebareflektívne prípravy
18%

19%

vôbec
menej často
1x za polrok
16%

často
pravidelne

30%
17%

Sebareflektívne prípravy na vyučovanie 30% respondentov využíva často, 19% ju používa
pravidelne, 18% ju nepoužíva vôbec, 1 krát za polrok ju používa 17% a menej často ju
používa 16%. Túto metódu požívajú respondenti málo, práve preto že je náročná na ich čas.
Je škoda, že učitelia túto metódu nevyužívajú, lebo je cenným zdrojom sebareflexie.
Systematicky pripravované hodiny slúžia učiteľom k vyhodnoteniu hodiny. Poznámky, ktoré
si učiteľ hneď do prípravy po hodine zapíše, sú neoceniteľnou pomôckou pri hodnotení
a príprave ďalšej hodiny. Súbor takýchto príprav je „metodickým“ materiálom pre učiteľa a to
mu pomáha zlepšovať edukačný proces.
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Graf G9 Miera využitia metódy sebareflektívny denník
0%

vôbec
menej často
1x za polrok
často
pravidelne
100%

Metódu sebareflektívneho denníka učitelia vo výchovno-vzdelávacom procese nevyužívajú
vôbec. Predpokladáme, že je to z dôvodu časovej náročnosti tejto metódy. Je to metóda
sebareflexie, ktorá ale učiteľom umožňuje hlbšiu sebareflexiu. Do pedagogického denníka si
učiteľ po hodine zapisuje skúsenosti z hodiny, ale aj pozorovanie z hodiny, problémové
situácie, ktoré nastali na hodine, reakcie žiakov na svoju prácu ale aj na prácu učiteľa a pod.
Aj keď je táto metóda náročná na čas, jej veľkou výhodou je práve to, že nie je potrebná pri
nej iná a osoba. Napriek tomu učitelia považujú túto metódu za náročnú, nielen vzhľadom na
čas, ale aj preto lebo majú problém so samotným písaním denníka. Tréning v písaní pomôže
odstrániť tieto problémy a učiteľ si postupom času rozvinie svoj osobný štýl. (Hupkova-Pelák,
2004)
Graf G10 Miera využitia metódy sebareflektívneho dotazník
13%

25%
vôbec

16%

menej často
1x za polrok
často
pravidelne
18%
28%

Metódu sebareflektívneho dotazník používa 28% 1 krát za polrok, 25% ju nevyužíva vôbec,
18% ju používa menej často, 16% ju používa často a 13% ju využíva pravidelne. Ako vidíme,
aj táto metóda je veľmi málo využívaná v praxi, možno práve preto lebo je potrebná
realizovať ju písomnou formou. A keďže učitelia majú dostatok písomných povinných vecí,
cítia to ako nadbytok svojich povinností. Aj keď správne zostavený dotazník poskytuje
učiteľom spätný pohľad na ich výchovno-vzdelávaciu činnosť, nastavuje im „akési nastavené
zrkadlo“, ktoré ich upozorní na to, čo si vo svojom rutinnom prístupe neuvedomujú. Môžu to
byť nedostatky, ktoré učiteľ vôbec nevníma ako pomalé, alebo rýchle vysvetľovanie učiva,
jednostranné metódy práce, prísne skúšanie, nevyužívanie názornosti na hodinách a pod.
(Hupkova-Pelák, 2004)
Záver
Ako vidíme z výsledkov dotazníka, sebareflektívny dotazník učitelia nevyužívajú vôbec
a najviac používajú metódy sebareflektívnych rozhovorov, veľmi často využívajú metódu
„beseda so žiakmi“, naopak metódy videozáznamu a audiozáznamu, čiže počúvania
a pozorovania seba samého sú využívane oveľa menej. Z daného vyplýva, že tie metódy,
ktoré sú časovo náročné, učitelia využívajú oveľa menej. Najviac sú používané
sebareflektívne metódy, ktoré umožňujú priamu interakciu učiteľ – žiak a hlavne metódu
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sebareflexie ako „vnútorného dialógu“ učiteľa. Uskutočňovanie hospitácií je na školách
povinné, čo sa odzrkadlilo aj vo výsledkoch. 51% respondentov ju používa 1 krát za polrok
a len 2% ju nepoužíva vôbec.
Z výsledkov ďalej vyplýva, že učitelia etickej výchovy sekundárneho vzdelávania
prehodnocujú svoju prácu. Reflektujú ju prostredníctvom rôznych sebareflektívnych metód,
a tak sa snažia zlepšiť a zdokonaliť svoju prácu a celý výchovno-vzdelávací proces. Práve
kontinuálne vzdelávanie ich pripraví na využívanie niektorých sebareflektívnych metód v
praxi.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy
č. APVV-0690-10.
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Etický rozmer filozofickej diskusie v edukačnom procese
Gabriela Šarníková
Abstrakt. Diskusia ako aktivizačná metóda využívaná v edukačnom procese má osobité
postavenie v koncepcii filozofia pre deti, ktorej zakladateľom a hlavným propagátorom bol
Matthew Lipman. V uvedenej koncepcii je diskusia pilierom, na ktorom stojí rozvoj
multidimenzionálneho myslenia dieťaťa či žiaka. Podľa Lipmana spočíva táto
multidimenzionalita v rozvoji kritického, kreatívneho a angažovaného myslenia, no
diskutovanie formujúceho sa spoločenstva vplýva aj na sociálny a etický rozvoj. V príspevku
predstavujeme etické zásady filozofickej diskusie podľa Lipmanovej koncepcie
a poukazujeme na to, aké sú výsledky aplikácie uvedených princípov z hľadiska rozvoja
jednotlivca a diskutujúceho spoločenstva detí/žiakov.
Úvod
Počiatky diskusie v euro-americkom kontexte siahajú do čias starovekých gréckych sofistov a
vedenia filozofického dialógu, ktorý mal priestor v praktickom uplatnení. Spomedzi sofistov
sa spôsobom vedenia dialógu vyčlenil Sokrates. Vniesol doň prvok sebakorektívneho
myslenia aj etický rozmer.
Diskusia ako dialogická metóda sa etablovala na stredovekej univerzitnej pôde, avšak
dlhý čas zostávala nepovšimnutá v edukačnom procese na základných a stredných školách,
postupne sa dostávala do úzadia aj na vysokých školách.
Na Slovensku sa ako „súčasť niektorých typov pedagogickej komunikácie vo výučbe“
(Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 46) a ako aktivizujúca edukačná metóda začala
uplatňovať až v posledných dvoch desaťročiach. Téme diskutovania, debatovania, dialógu sa
už venuje viac pedagógov a je viac dostupnej literatúry ako do deväťdesiatych rokov
minulého storočia. Mnohí autori, venujúci sa otázke diskutovania v humanitnej oblasti
zdôrazňujú jej istý aspekt. Napríklad L. Tkáčik (2007) analyzuje dialogickosť v rámci
filozofickej klasifikácie komunikačných modelov, podľa A. Slavkovského (2004) je dôležitou
podmienkou úspešného dialógu vedomý postoj k vlastným presvedčeniam, ako aj
metakomunikácia. Okrem záujmu filozofických disciplín sa diskusia stala predmetom
skúmania pedagogických vied a v súčasnosti je didaktickou záležitosťou, no ani teória, ani
prax diskutovania sa nezaobíde bez medziodborových korelácií.
Diskusia ako didaktický problém
Z. Kalous, O. Obst a kol. (2009) prezentujú diskusiu ako slovnú dialogickú metódu, pri ktorej
má žiak príležitosť aplikovať naučené a ktorá umožňuje žiakom vyjadrovať svoje názory
alebo pocity súvisiace s témou diskusie. Je metódou rozvoja komunikácie, tímovej
(skupinovej) práce, posilňovania sociálnych väzieb medzi účastníkmi. Dialóg je nutným
predpokladom dobrého vzťahu učiteľ – žiak, ale aj žiak – žiak. Podstatu dialogických metód
tvoria podľa Kalhousa, Obsta a kol. tri faktory:
1. dialóg je zameraný na cieľ, ku ktorému smeruje spoločná činnosť všetkých
účastníkov,
2. v dialógu dochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu účastníkov nielen v oblasti
poznatkov, ale aj postojov, ako aj ku schopnosti viesť dialóg,
3. v dialógu sa vytvárajú, pretvárajú a odrážajú vzájomné vzťahy jednotlivých
členov. Na tejto skutočnosti sa dá budovať aj osvojovanie a rozvíjanie etických
postojov a správania.
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H. Kasíková (1997) uvádza diskusiu ako súčasť kooperatívneho učenia (sa) a odporúča,
aby sa na ňu žiaci pripravovali, pretože v diskusii sú vystavení kritickému publiku. Príprava
spočíva v písaní poznámok z poznatkov, ktoré žiaci majú, prebieha v pokoji a bez strachu
a jej výsledok môže byť cenným vkladom pre skupinu.
T. Kotrba a L. Lacina (2007) používajú termín diskusné metódy ako druh dialogických
metód a začleňujú ich do skupiny metód aktivizujúcich. Autori uvádzajú, že hlavným cieľom
dialogických, a teda aj diskusných metód je „naučiť študentov komunikovať navzájom medzi
sebou, ale aj vnímať ostatných a vedieť im načúvať“ (s. 101)109.
Okrem cieľov sú v diskusii stanovené určité pravidlá:
- účastníci sa učia spolu hovoriť a navzájom si načúvať,
- reagujú na to, čo druhí hovoria,
- usilujú sa o rozvoj vlastného poznávania, porozumenia a usudzovania k danej téme
(Fisher, 1997),
- diskusia je spoločnou prácou všetkých účastníkov,
- cieľom je spoločne nájsť riešenie problému (Kupisiewicz, 2000).
Ide o metódu, ktorá je sprevádzaná etickým rozmerom, ten charakterizujú tieto zásady:
- každý účastník dbá o vlastnú disciplínu, teda nehovorí príliš dlho ani druhým neskáče
do reči,
- zvažuje slová, aby nimi neútočil na druhých,
- nezovšeobecňuje tvrdenia ostatných,
- je ochotný vypočuť si názory a argumenty druhých bez ponižovania a výsmechu,
- nepredstiera, že verí tomu, čomu v skutočnosti neverí,
- je disponovaný zmeniť názor počas diskusie,
- rešpektuje sa sloboda názoru každého z účastníkov,
- účastníci sa zbavujú predsudkov voči názorom druhých a pod. (Fisher, 1997;
Kupisiewicz, 2000).
Diskusia, ktorá zohľadňuje uvedené pravidlá, je efektívnym prostriedkom rozvíjania
komunikačných kompetencií učiaceho sa (Hlaváčová, 2012) a má podiel na morálnom rozvoji
žiaka. Učiť žiakov priamo tieto postoje je pomerne náročné; mal by ich mať osvojené
pedagóg, aby ich prostredníctvom pomáhal žiakom viesť diskusiu podľa uvedených pravidiel
a etických zásad.
C. Kupisiewicz (2000) včleňuje do realizácie diskusie filozofické aspekty. Podľa neho je
úlohou pedagóga rozvíjať u účastníkov diskusie schopnosť jednoznačného formulovania
diskutovaných otázok, prezentovania vlastného uhla pohľadu, ktorý dokážu logicky
argumentovať. V publikáciách I. Tureka (2008) či E. Petláka (1997) sa v kontexte slovných
dialogických metód neuvádza diskusia, ale dialóg a beseda. Tá je však vzhľadom na uvedené
charakteristiky odlišnou od metódy diskusie. Absentuje jednak etické a rovnako aj logické či
epistemologické hľadisko.
Diskusia v pedagogickej praxi
Aj keď sa aktivita žiaka považuje za jeden zo základných momentov vyučovania, ešte stále
nie sú v slovenskej edukácii dostatočne využité výhody diskutovania a ešte stále nie je
docenený prínos diskusie v oblasti rozvoja filozofického (a etického) myslenia. Úsilie
implementovať diskusiu do edukácie sa zameriava viac na starších žiakov. Na druhej strane
však treba konštatovať, že významným prínosom je vznik diskusných či debatných krúžkov
109

Otázka počúvania/načúvania sa stala súčasťou reflexií niekoľkých filozofov až v dvadsiatom storočí (venuje
sa jej napríklad M. Heidegger, H.-G. Gadamer, G. C. Calogero, M. Buber, J. Lacroix) a je jej pripisovaná
významná úloha v autentickom dialógu (porov. Fula, 2005). V súčasnosti je načúvanie jedným z
komponentov komunikačných kompetencií (Murinová, Mastišová, 2011) a zdôrazňuje sa jeho dôležitosť v
rozvoji etického správania.
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na mnohých školách, ako aj to, že žiaci majú príležitosť zúčastňovať sa aj na debatných
súťažiach. Tie sa však, bohužiaľ, často stávajú súťažou o najlepšiu polemiku a etické zásady
diskusie zostávajú v úzadí.
Ciele a činnosť Slovenskej debatnej asociácie (SDA)
V roku 1999 vznikla na Slovensku organizácia (najprv ako občianske združenie) s názvom
Slovenská debatná asociácia (SDA). Patrí medzi zakladajúcich členov Medzinárodnej
debatnej vzdelávacej asociácie (International Debate Education Association) s dvadsiatimi
piatimi členmi. Prevzala debatný program Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorý bol vytvorený
v roku 1996 po vzoroch niektorých programov v USA, avšak Nadácia otvorenej spoločnosti
v tomto programe vychádza hlavne z debaty podľa Karla Poppera, zdôrazňujúceho rozvoj
kritického myslenia a toleranciu k rôznosti názorov. Ambíciou Nadácie otvorenej spoločnosti
bolo rozšíriť Popperovu debatu predovšetkým na stredné školy krajín východnej Európy
a strednej Ázie. V rovnakom období vznikla Asociácia debatných klubov aj v Českej
republike.
SDA organizuje metodické semináre pre trénerov, rozhodcov aj debatérov (diskutérov),
rovnako aj iné podujatia súvisiace s akademickou debatou. Jej členovia tvoria debatné kluby
(kluby Debatiády), ktoré vznikajú na gymnáziách. V súčasnosti sú aktívne aj niektoré
základné a vysoké školy. Základom činnosti SDA je Slovenská debatná liga – súťaž tímov
v debate (diskutovaní).
Činnosť SDA a jej klubov je zameraná na rozvoj akademickej debaty. V Asociácii je
ponímaná ako unikátna forma diskusie, v ktorej sú jasne stanovené pravidlá. Je to súťažná aj
vzdelávacia aktivita, ktorej hlavnou podmienkou je, že musí mať dve strany, stojace proti
sebe. V debatnej lige sa okrem iných cieľov podporuje súťaživosť založená na hľadaní čo
najlepších argumentov v prospech istých tvrdení. Rozvoj logického myslenia je
nepopierateľný. Na každej strane je dôležitá spolupráca jej členov, ide o skupinovú aktivitu
(SDA v skratke, 2012).
Diskusia v kontexte SDA a jej prínos
Pred každou debatou sa určí téza v podobe kontroverzného tvrdenia, čo umožňuje každej
strane argumentovať. Tézu dostanú jednotlivé tímy istý čas pred debatou, počas ktorej musia
zastávať buď pozíciu v prospech istého postoja, alebo proti nemu. Každá strana sa usiluje svoj
postoj obhájiť. Členovia debaty sú nútení premýšľať o najrôznejších problémoch z rôznych
aspektov, musia si vypočuť opačný názor a kultivovane naň reagovať. Debatné tézy sú
z oblasti spoločensky relevantných a aktuálnych tém (ľudské práva, školstvo, politika, etické
otázky, kontroverzné spoločenské otázky, environmentálne otázky a pod.). Príprava na debatu
je príležitosťou zamýšľať sa nad otázkami z etickej oblasti.
Okrem súťažiacich tímov musí byť na debate prítomný aj nestranný rozhodca, ktorého
úlohou je posúdiť kvalitu a logickosť argumentácie oboch strán, schopnosť diskutérov
zorganizovať si myšlienky, schopnosť tvoriť hierarchiu argumentov, ich selekciu či
elimináciu, ako aj schopnosť reagovať na seba navzájom. Rozhodca si všíma aj schopnosť
nachádzať slabé stránky v protivníkovej argumentácii. Po každej diskusii poskytuje rozhodca
spätnú väzbu obom tímom (Schultz, 2007).
Súťaživý charakter debaty (jedna strana musí prehrať) má motivovať diskutérov
k zlepšovaniu sa a podávaniu čo najlepších výkonov.
Medzi hlavné pozitíva diskusie či debaty tohto druhu patrí, že sa účastníci učia kriticky
myslieť, predovšetkým cez hľadanie a uvádzanie argumentov, a to ich núti k hlbšiemu
skúmaniu situácie a videniu problému z viacerých aspektov. Cez diskusiu sa jej účastníci učia
vidieť aj chyby vo vlastných postojoch, čo by malo viesť k vzájomnej tolerancii.
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Debata rozvíja komunikačné kompetencie, učí tímovej práci, schopnosti rozvíjať dialóg,
podporuje sa aj rozvoj občianskych kompetencií. Rozmanitosť tém má zaručiť všeobecný
a rozširujúci sa prehľad členov diskusnej skupiny, pretože si vyžaduje prípravu a štúdium
rôznych materiálov. Príprava na debatu, ako aj jej priebeh vedú diskutérov k tvorbe vlastných
mienok. Debata má aj formatívny charakter – okrem rozvoja kritického myslenia vedie
účastníkov k dokonalejšiemu sebapoznaniu a predovšetkým k odkrývaniu pravdy. Súťaživý
charakter debaty vedie účastníkov k podaniu čo najlepšieho výkonu; túžba vyhrať buduje
ambicióznosť. Na debatných turnajoch sa diskutéri stretávajú s mladými ľuďmi z rôznych
častí sveta, rozvíja sa zručnosť komunikácie v anglickom jazyku (Onoferová, 2010).
Etické zásady diskutovania v SDA
Do každého slovného súboja majú ísť jednotlivci s vedomím, že musia rešpektovať etické
princípy, ktoré sú súčasťou etického kódexu. Ide o tieto etické požiadavky:
1. Dosahovanie dlhodobých cieľov v oblasti výchovnej, vzdelávacej a spoločenskej je
dôležitejšie ako v víťazstvo v debate.
2. Rešpektuj všeobecné etické zásady a vedome ich neporušuj. Správaj sa čestne, cti
a rozširuj zásady fair play, slušného správania a džentlmenstva.
3. Sebavedomie pri prednášaní vlastného prejavu kombinuj s pokorou pri načúvaní
ostatných prejavov.
4. Auditur et altera pars – načúvaj názorom druhých a rešpektuj ich aj vtedy, ak s nimi
nesúhlasíš.
5. Akceptuj prezumpciu poctivosti.
6. Nedopúšťaj sa zámerne nekorektnej, nečestnej, eristickej argumentácie.
7. Netoleruj zámerne nekorektnú, nečestnú, eristickú argumentáciu ostatných účastníkov
debaty.
8. Argumentácia vedená v rámci debatných súťaží striedavo z oboch názorovo
protikladných pólov ťa nedovedie k pokrytectvu ani k oportunistickému pragmatizmu.
9. Ak bude tvoje myslenie pozitívne, ústretová nálada a priateľské správanie, tak (podľa
zákona o akcii a reakcii) môžeš očakávať to isté od ostatných účastníkov debaty.
10. Načúvaj, mysli, zostaň človekom. Ako kto argumentuje, taký je (Etický kódex
účastníka, 2012).
Okrem prípravy na debatný súboj sa v posledných rokoch stáva aktuálnou aj potreba
rozvíjať myslenie a vzťahy členov klubov na základe pripravených cvičení.
Koncepcia filozofia pre deti (P4C)110
Od šesťdesiatych rokov minulého storočia sa vo viac ako šesťdesiatich krajinách sveta
zaviedla do edukácie pedagogická koncepcia nazvaná filozofia pre deti (v niektorých
variantoch ako filozofovanie s deťmi), ktorá využíva diskusiu ako hlavnú metódu. Jej
zakladateľom je americký filozof a vysokoškolský učiteľ Matthew Lipman. S aplikáciou P4C
začal z dôvodu nutnosti prehlbovania kritického a sebakorektívneho myslenia detí a žiakov.
Bol presvedčený, že s filozofickým diskutovaním treba začať už u detí v predškolskom veku.
Vychádzal z psychologických názorov J. Piageta a L. S. Vygotského a v tvorbe koncepcie sa
opieral aj o myšlienky filozofov devätnásteho a dvadsiateho storočia – J. Deweyho, najmä o
jeho presvedčenie, že treba klásť dôraz na myslenie v triede a na význam umeleckej tvorby,
L. Wittgensteina, z hľadiska jeho skúmania sociálnych vzťahov vyjadrených prostredníctvom
jemnosti jazyka, G. Rylea, v oblasti analýzy súvislostí medzi jazykom, vyučovaním a učením
(sa), a J. Buchlera, ktorý skúmal povahu ľudských úsudkov, ako aj úlohu usudzovania
110

P4C je akronymom anglického pomenovania Philosophy for Children a táto skratka sa ujala všade tam, kde
sa koncepcia využíva.
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v školskej edukácii. V metóde diskutovania vychádza Lipman zo Sokrata či Platónových
dialógov.
Diskusia vo filozofii pre deti má hlbší zámer. Počas nej sa rozvíja nielen kritické, ale aj
kreatívne a angažované myslenie, teda kognitívne schopnosti komplexne, a dôraz sa kladie aj
na sociálno-etický a filozoficko-vyučovací rozmer. M. Lipman nazval diskutujúcu skupinu detí
a žiakov hľadajúce spoločenstvo (community of inquiry)111, ktorého participanti sa spoločne
usilujú o hľadanie odpovedí na niektoré otázky, problémy, lebo nie „parta“, ale blízki ľudia
dokážu hovoriť, že niečomu nerozumejú (Lipman, Sharp, Oscanyan, 1980).
Diskusia sa začína zvolením témy (otázky), ku ktorej sa majú účastníci diskusie
vyjadrovať. Kým v debatovaní podľa SDA je téma určená, vo filozofii pre deti ju zväčša
vyberajú účastníci a veľmi často je to po prečítaní príbehu z filozofických románov písaných
za tým účelom. Ak sú členmi diskutujúceho hľadajúceho spoločenstva deti, ktoré ešte nevedia
čítať, alebo deti, ktorých čitateľské zručnosti sú na nižšej úrovni, príbeh prečíta vedúci
(pedagóg). Jednou z požiadaviek je pozorné počúvanie, na ktorom sú postavené ostatné
uvedené schopnosti.
Literárny text – východisko filozofického diskutovania s deťmi
Príbeh ako východisko (či východiskový text) diskusie je podľa Lipmana ľahšou cestou
filozofie, ktorá je takto prístupnejšou. Príbehy sú v porovnaní s textom v učebniciach
čitateľnejšie a sú impulzom, aby dieťa „otočilo stránku“ a čítalo ďalej, čo sa v prípade
učebníc stáva zriedkakedy. Fiktívne postavy v príbehoch pátrajú, skúmajú, kladú otázky.
Usilujú sa odhaliť významy. Text sa stáva nástrojom, ktorý uľahčuje hľadanie čitateľa.
M. Lipman tvrdí, že u detí v každom veku je túžba učiť sa alebo naučiť sa, no možno
nevedia ako na to. Potrebujú sa naučiť, ako sa majú učiť, a preto potrebujú mať pred sebou
vzor, ktorý im to jasne ukáže. A to je „učiaca sa“ postava z príbehu. Ak príbeh ukáže na tento
proces učenia sa, uvažovania, kladenia otázok, hľadania odpovedí, konania, potom to bude
ľahšie v triede, v bežnom živote – deti budú schopné začať myslieť samy (Lipman, 1992).
Nejde len o učenie v zmysle nadobúdania poznatkov z oblasti rôznych vied, ale o celoživotný
proces, v ktorom sa získané poznatky uplatňujú v rôznych životných situáciách. Takéto
učenie je o tvorbe postojov, o správaní, o medziľudských vzťahoch a pod. Lipman zvolil
realistických hrdinov príbehov s vierou, že sa s nimi budú deti identifikovať a že budú
napodobňovať model hľadajúceho spoločenstva. To, čo deti napodobňujú najprv, je vonkajšie
správanie. Ak bude postava príbehu dostatočne viditeľne filozofovať, deti môžu
napodobňovať spôsob uvažovania (Splitter, Sharp, 1995). Čitatelia by mali byť v približne
rovnakom veku, ako sú postavy v príbehoch.
Autor nepredstavuje typické charaktery, žiadna z postáv nie je kladná alebo záporná,
každá je originálna. Rozdiely medzi nimi sú v spôsobe uvažovania – niektoré myslia
intuitívne, iné analyticky, ďalšie skepticky alebo experimentálne. Nijaký zo spôsobov
myslenia nie je predstavený ako lepší či horší ako ten druhý.
V príbehoch je veľa kľúčových slov, ktoré by mali vyprovokovať myšlienky a otázky detí.
Ide o pojmy, ktorých vysvetlenie nie je jednoduché, no vzbudzujú záujem, vedú k zamysleniu
a vyvolávajú diskusiu. Aj keď ide z istého pohľadu o filozofický text, nevyskytujú sa ňom
odborné slová. Je písaný tak, aby bol deťom blízky. Jeho cieľom nie je sprostredkovať
poznatky (ako to robí učebnica), ale proces, v ktorom sa deti učia myslieť. Otázky
v dialógoch postáv vychádzajú z ich záujmov a sú prístupné schopnostiam čitateľa. Príbeh,
111

Z. Obdržálek a kol. (2003) odvolávajúc sa na publikáciu R. Fishera (1997) uvádzajú, že hľadajúce
spoločenstvo (spoločenstvo hľadania) je formou diskusie. Dovoľujeme si tvrdiť, že hľadajúce spoločenstvo nie
je formou diskusie, ale typ skupiny (spoločenstva), ktorá diskutuje v určitých podmienkach podľa istých
pravidiel, zásad a za istým účelom. Hľadajúce spoločenstvo zachováva istú formu diskusie.
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ktorý číta spoločenstvo detí, sa má stať mostom medzi deťmi a filozofickou kultúrou, ktorej
sú súčasťou a ktorú vďaka príbehu poznávajú a ktorej viac rozumejú (Lipman, 1992). Na
osvojenie filozofickej kultúry detským čitateľom nie sú potrebné ani mená filozofov, ani
historické údaje, ale myšlienky mysliteľov. Preto je dôležité, aby filozofický text tohto druhu
predstavil dedičstvo filozofického myslenia tak, aby ho deti mohli uchopiť a nadviazať naň.
Je potrebné, aby filozofický príbeh pre deti umožňoval premýšľať o kultúre, ktorá je deťom
sprostredkovaná cez postavy, a aby rozvíjal schopnosť zaujať kritický postoj k skutočnosti
(Sasseville, Gagnon, 2011).
Prvé filozofické príbehy písal M. Lipman, neskôr sa k nemu pripojila jeho
spolupracovníčka A. M. Sharpová112.
Dnes je napísaných už mnoho diel na filozofické diskutovanie s deťmi. (V českom
preklade okrem prác A. M. Sharpovej vyšli k téme prevencia proti násiliu romány kanadských
autorov N. Côtého a M. Sassevilla pod názvami Míša, Romana a P. Laurendeau napísal dielo
Lukáš a Lenka. Takmer v každej krajine, kde sa rozvíja filozofia pre deti, sa píšu aj príbehy
na filozofovanie, diskusiu s deťmi. Česká propagátorka P4C Ludmila Muchová napísala
román ---aděje na s--- a vytvorila k nemu metodickú príručku Adam a Eva: příběh o životě,
lásce a smrti.)
Status participantov vo filozofickej diskusii v P4C
Pedagóg nie je vodcom, ale koordinátorom, facilitátorom. Všeobecne platí, že pomáha
hľadajúcemu spoločenstvu detí formovať diskusiu tak, aby používali princípy logiky a
neformálne uvažovanie, aby skúmali napríklad otázky, čo je cnosť a neresť, aké morálne
princípy majú riadiť naše správanie, aké hodnoty uznávame a prečo ich uznávame, ako sa
vyrovnávame s emóciami, ktoré vznikajú vo vzájomných vzťahoch. Ide o témy, s ktorými sa
stretávajú v škole, doma, v spoločnosti, tam, kde žijú.
Úlohou pedagóga je pripraviť diskusiu po teoretickej stránke, má sa naučiť viesť ju
a zároveň sa do nej aktívne zapojiť ako rovnocenný člen skupiny, ako partner, súčasť
diskutujúceho spoločenstva, ktorý počas diskusie občas nevie viac ako žiaci (Lipman, 2008).
Okrem diskusie je súčasťou filozofie pre deti tvorba metodických príručiek, v ktorých sú
cvičenia (o to sa v posledných rokoch usilujú aj prívrženci debatných krúžkov SDA)
zamerané na rozvoj logiky, kreativity, angažovanosti a pod.), ale aj plány diskusií. Základom
pre voľbu tém a plánov diskusií sú uvedené filozofické príbehy.
Dôležitým rysom filozofickej diskusie detí je to, že ju majú v rukách samotní účastníci.
Aktívne premýšľajú a diskutujú o problémoch, ktoré sú blízke im, ktoré trápia ich, s ktorými
bojujú sami, čomu nerozumejú oni. Nejde teda o problémy, ktoré riešia dospelí (rodičia,
učitelia...), a predsa sú to problémy spoločnosti. Toto je jeden z momentov, keď sa zabráni
didaktizovaniu či moralizovaniu zo strany učiteľa. Jeho úlohou je však byť „dotieravcom“
typu Sokrata, ktorý núti účastníkov kontrolovať vlastné myslenie aj cez reakcie spoločenstva.
Nepodsúva svoje presvedčenie, ale usmerňuje a podporuje vlastné uvažovanie detí, pomáha
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Prvým Lipmanovým románom bol Objav Harryho Stottlemeiera (meno Stottlemeier je utvorené ako anagram
anglickej podoby mena Aristoteles – pozn. aut.). Je určený 11 – 12-ročným čitateľom a je zameraný na
objavovanie zákonov logiky. Ďalším románom je (asi najobľúbenejší) Pixie pre tretiakov a štvrtákov. Pre tú istú
vekovú skupinu je napísaný aj román Kio a Gus. Kým Pixie sa zameriava na zručnosti zamerané na hľadanie
analógie a príčiny a na filozofiu jazyka, román Kio a Gus zdôrazňuje praktizovanie variabilnosti logického
myslenia pri poznávaní prírody. Elfie je pre druhákov a zameriava sa na tvorbu rozdielov, vzťahov, súvislostí
a porovnaní v širokej škále filozofických otázok. Nous je románom pre 8 – 10-ročných, Lisa pre siedmakov
a ôsmakov a oba romány sú zamerané na etické otázky. Postavy z románu Suki (pre 15 – 16-ročné deti) sú
bádateľmi v estetickej oblasti. Pre stredoškolákov (17 – 18-ročných) napísal Lipman príbehy s názvom Mark.
Ide o problematiku sociálneho a politického skúmania.
Práce A. M. Sharpovej sú zamerané na rozvoj myslenia (The Doll Hospital – v českom preklade vyšla pod
názvom Nemocnice pro panenky) a na prevenciu proti násiliu (Hannah – v českom preklade Hana).
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im hľadať a objavovať. Účastníci sa učia revidovať myslenie, zároveň sa učia byť v myslení
otvorení a slobodní. Triedia myšlienky, učia sa, ktoré sú dôležité a ktoré nestoja za to, aby
človek na nich trval. Etické myslenie je otvorené, no nie relativistické.
V hľadajúcom spoločenstve sa rešpektuje sloboda prejavu každého člena, čím sa rozvíjajú
demokratické postoje. Zdôrazňuje sa rozvoj koherentného a jasného myslenia, ktoré sa nebojí
dialógu. Účastníci majú klásť otázky, hľadať na ne odpovede, s úctou, rešpektom a správnym
spôsobom majú vyjadrovať svoje pochybnosti o mienkach ostatných s cieľom, aby si utvárali
vlastné úsudky.
Etický a sociálny aspekt a rozvoj multidimenzionálneho myslenia v P4C
Medzi koncepciami, ktorých fundamentom je diskusia, je filozofia pre deti asi jedinou, ktorá
nielenže zdôrazňuje etické aspekty, ale zároveň dbá o rozvoj etického myslenia a konania
nielen počas diskutovania, ale sa usiluje aj o aplikáciu etických princípov a hodnôt, ktoré sú
nutné tak v edukačnom procese, ako aj v bežnom živote v spoločnosti. Tieto požiadavky sú
kladené nielen na žiaka, ale aj na učiteľa, t. j. na tých, ktorí sú účastníkmi filozofickej
diskusie. Ide o rad etických hodnôt, ku ktorým patrí tolerancia, úcta k človeku a k jeho
názoru, ochota spolupracovať, načúvať, prijať fakt existencie iného uhla pohľadu na jeden
problém, a preto je jedným zo zámerov filozofických príbehov stimulovať filozofické
skúmanie pojmov dobro, zlo, spravodlivosť, právo, povinnosť, pravidlá, priateľstvo,
ľudskosť, súcit či empatia. M. Lipman nevytvoril koncepciu s cieľom vychovávať mladých
vedcov, ale aby sa deťom vytvorilo také prostredie, „v ktorom by sa vedené ľudskými
hodnotami a myšlienkami naučili myslieť praktickejším spôsobom“ (in Muchová, 2011, s.
220).
Rôzne edukačné koncepcie sú posudzované z rôznych hľadísk a neraz sú vystavené
obavám, či nereprezentujú príliš autoritatívne a didaktické tendencie, alebo, na druhej strane,
či nie sú nastavené tak, že sa u detí stráca zmysel pre skutočné hodnoty, pretože „všetko“ je
rovnako dobré, vo „všetkom“ treba vidieť pozitíva, „všade“ má vládnuť tolerancia, „všetko“
je len uhol pohľadu, bojíme sa priznať zlo tam, kde skutočne je. Filozofia pre deti má ambíciu
vyhnúť sa týmto nebezpečenstvám. Je len veľmi málo pravdepodobné, žeby sa v hľadajúcom
spoločenstve cez filozofickú diskusiu došlo k záveru, že „všetko je dovolené“. Naopak,
v tomto spoločenstve sa často znovu objavuje skupina základných etických princípov
a hodnôt. Jednotliví členovia si navzájom nastavujú zrkadlo, kladú otázky viažuce sa na rôzne
tvrdenia, vyjasňujú si pojmy... Filozofovanie detí predpokladá, že si iný (aj protichodný)
názor vypočujú, že vedia položiť otázku a myšlienky diskutujúcich ďalej rozvíjať. Dialóg je
stimulátorom myslenia.
Jednou z úloh filozofie pre deti je dať im čo najviac príležitostí učiť sa myslieť samostatne.
Poznávanie etických problémov, hľadanie odpovedí na etické otázky v hľadajúcom
spoločenstve si vyžaduje, aby sa účastníci učili – za podpory ostatných – samostatne
uvažovať, tvoriť mienky cez dôsledné skúmanie otázok s dôrazom na hľadanie argumentov,
zdôvodnení, posudzovať vlastné úsudky aj mienky ostatných diskutujúcich. Nejeden mysliteľ
v minulosti poukazoval na to, že deti, žiaci či študenti sú nesamostatní v myslení, nekriticky
preberajú názory pedagógov, autorov literárnych diel, autorít, učia sa fakty a nemyslia za seba
(Lipman, 1988). M. de Montaigne (2007, s. 29) napísal, že „sa usilujeme zaplniť pamäť, kým
rozum a svedomie zostávajú prázdne“, a tiež uviedol, že citujeme Cicera, Platóna a Aristotela,
ale nemáme vlastný názor (ibidem, s. 30). V kontexte takýchto úvah konštatoval aj V. E.
Frankl, že ani zmysel života nemožno dať nikomu zvonku, každý si ho musí nájsť sám (in
Tavel, 2007). A o toto ide vo filozofickom diskutovaní hľadajúceho spoločenstva. Učiť sa
myslieť samostatne. Neznamená to osamote, ale uvažovať v spoločenstve. Keď človek myslí,
vstupuje do dialógu so sebou samým, no správnosť myslenia sa upravuje v uvažovaní s inými
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(Sasseville, Gagnon, 2011). Nedá sa diskutovať osamote a osamote nemožno ani samostatne
premýšľať. Samostatné myslenie súvisí so zdieľaním názorov, počúvaním, premýšľaním,
konaním a neznamená myslieť si alebo povedať niečo iné ako druhí ani to, že každý má právo
myslieť si, čo chce. Ide o to, že človek chce vstúpiť do procesu kritického skúmania
argumentácie. To si vyžaduje schopnosť tvoriť a uvádzať kritériá (Splitter, Sharp, 1995). Ide
o úsilie hľadať a tvoriť dôvody a úvahy v spolupráci s inými ľuďmi. Tí druhí sú pre nás
dôležití, potrebujeme ich na kultiváciu myslenia, na zdokonaľovanie vlastných úvah.
Pri hlbšom pozorovaní sa dá vidieť, že nejde o bežnú diskusiu každodenného života, ale
o koncentráciu na jeden problém, zdieľanie názorov na jednu otázku, že sa všetko deje
v kontexte, kde sa vyžaduje rešpekt, že tento dialóg je reflektovanou prácou (Sasseville,
Gagnon, 2011). Ide tak o intelektuálny, ako aj o morálny a sociálny rozvoj a dieťa by doň
malo byť aktívne zapojené. Ide o filozofovanie, ktoré je komunikatívne (Kaliský, 2012).
Hovorenie v spoločenstve je oslobodzujúce, čo je paradoxom napríklad v porovnaní so
školským vyučovaním, kde sa od žiakov ešte stále vyžaduje, aby boli ticho. Ak však deti
hovoria, ukážu svoje myslenie navonok, a ak sa stane, že v uvažovaní „uviaznu na mŕtvom
bode“, ostatní pomôžu, a tak „vyslobodia“ toho, kto začal prezentovať svoju myšlienku.
Spoločenstvo pomáha presne sa vyjadrovať. Deti sú otvorenejšie, rozvíjajú svoje postoje aj
dispozície. Postupne sa vzájomne obohacujú svojou prítomnosťou – nielen vďaka znalostiam,
ale aj vďaka „bádateľským“ aktivitám. Učia sa meniť úsudok a zbavovať sa predsudkov.
Filozofia pre deti bezprostredne súvisí s prevenciou proti násiliu, s výchovou k mieru.
V konečnom dôsledku filozofovanie s deťmi je neraz aj zábavou (Lipman, 1988).
Zástancovia filozofie pre deti veria, že jej účastníci nadobúdajú a rozvíjajú schopnosti
kritického uvažovania, vytvárajú hľadajúce spoločenstvo, v ktorom sa praktizujú intelektuálne
a morálne cnosti, keď sa učia. Etický rozmer filozofie s deťmi má vybaviť účastníkov (počnúc
predškolským vekom) nástrojmi etického skúmania tým, že majú príležitosť spoločne
premýšľať o etických otázkach, ktoré sa týkajú ich skúseností. Morálne myslenie sa rozvíja
v kontexte prečítaného príbehu, ale aj na základe situácie, v ktorej sa spoločenstvo nachádza.
Filozofovanie v spoločenstve nabáda nielen k rozvíjaniu myslenia, ale aj k dobrému
konaniu. Už počas diskusie musí jeden rešpektovať ostatných, načúvať a reagovať takým
spôsobom, ktorý demonštruje akceptáciu druhého ako človeka, aj keď vyjadrí kritiku jeho
myšlienok. Samotná štruktúra diskusného kruhu je etického charakteru, deti sa cvičia
v prijímaní a rešpektovaní pocitov ostatných.
Skúsenosti z realizácie filozofickej diskusie s deťmi
Pre človeka, ktorý vníma etické otázky čierno-bielo, môže byť takýto prístup znepokojujúci.
Niektorí rodičia či dospelí ľudia sa obávajú, že ak sa pomerne zložité pojmy vzťahujúce sa na
oblasť etiky predkladajú deťom na uvažovanie, budú zmätené, alebo že sa stanú apatické vo
vzťahu k morálnym problémom. Avšak skúsenosti z filozofického diskutovanie s deťmi
nedokázali, žeby to bola pravda, naopak, potvrdzuje sa, že deti zriedkakedy opustia hodnoty,
ktoré sú cenené v rodinách. Deje sa tak iba v prípade, že predkladané hodnoty sú
neuspokojujúce, nepostačujúce. Skúsenosť ľudí aplikujúcich filozofiu pre deti odhaľuje, že už
deti v mladšom školskom veku vedia rozlíšiť praktické (rozumné), konvenčné a morálne
pravidlá a že pravidelný, nepretržitý program, ktorý im pomáha priniesť tieto intuitívne
pochopené rozdiely do diskusie a spoločných úvah, môže posilniť hodnoty získané v rodine či
v škole (Turgeon, 2011).
Zástancovia P4C podporujú myšlienku, že prístup detí k morálnemu skúmaniu, hľadaniu
má byť taký istý, ako u dospievajúcich či dospelých. Rozdielom je však predmet skúmania,
bádania, ako aj otázky, ktoré sú kladené. Vo filozofii pre deti sa nepredkladajú otázky
zamerané napríklad na trest smrti či na sociálne reformy. Morálne myslenie detí sa točí okolo
otázok, ktoré sú im blízke, napríklad ako sa správať k spolužiakovi, ktorý sa oblieka zvláštne,
Zborník vedeckých štúdií

Strana 300

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

prečo je podvádzanie počas písomky zlé, či si môžem nechať peniaze, ktoré som našiel na
chodbe v škole alebo či si musím ctiť učiteľa, ktorý ma znevažuje a pod. Na podobné otázky
a podporu premýšľania o morálnych problémoch slúžia dva Lipmanove filozofické romány:
Nous a Lisa. V románe Nous sú deti vyzývané, aby uvažovali nad tým, ako majú žiť. Fiktívne
literárne postavy pomáhajú žirafe urobiť rozhodnutie o jej budúcnosti – mala by zostať v
ľudskom svete alebo sa má vrátiť k žirafej komunite? V románe Lisa nájdeme mladých ľudí
na prahu dospievania, ktorí stoja pred otázkou priateľstva, vzťahu chlapec – dievča, ale aj
pred rozhodnutiami rodičov a ich zdanlivo nezmyselnými požiadavkami či rokovaniami na
rodičovských stretnutiach v škole.
Niektorí zástancovia P4C tvoria poviedky a scenáre vychádzajúce z bežných školských
situácií či domácich skúseností, alebo zo správ z prostredia, v ktorom deti žijú. Aj filmy a
aktuálne udalosti môžu podnietiť diskusiu o tom, čo sú hodnoty alebo cnosti, ako by sa mal
človek správať v takýchto situáciách a prečo.
Prívrženci filozofie pre deti hovoria o dvoch úskaliach súvisiacich s touto koncepciou.
Jedným z nich je stanovisko, že filozofia je dostupná všetkým, to znamená, že každý
človek môže automaticky myslieť dobre filozoficky, z čoho vyplýva, že filozofovanie s deťmi
môže viesť ktokoľvek. Pravdou je, že potencia filozofovania je v každom, avšak techniky,
metóda a istá skúsenosť alebo filozofické zázemie sú nevyhnutné pre facilitátora (pedagóga),
aby mohol účastníkom diskusie pomáhať v ich rozvíjaní filozofického dialógu a prehlbovaní
myslenia. Preto je dôležité, aby miesto facilitátora zastával pedagóg, ktorý rozumie
základným otázkam filozofie a pedagogiky.
Druhým úskalím je trvanie na presvedčení, že deti sú príliš malé, neskúsené, neschopné
a málo vnímavé na to, aby mohli myslieť samostatne, filozoficky a hlavne v morálnej oblasti,
ako aj presvedčenie, že deti iba mätieme, zavádzame. Takéto presvedčenia maria príležitosť
detí získavať nástroje lepšieho myslenia, a teda aj lepšieho života s ostatnými. Niektorí
odborníci v oblasti edukácie odporúčajú aj samotnú metódu diskusie skôr starším ako
mladším žiakom. Napríklad A. Nelešovská a H. Spáčilová (2005) uvádzajú, že „dialóg
a diskusia sú náročné formy rozhovoru, ktoré majú svoje miesto skôr vo vyšších ročníkoch
primárneho vzdelávania“ (s. 161). Autorky nepopierajú, že diskusia nepatrí do života
mladších detí, no všímajú si ju ako metódu využívanú počas vyučovania, pretože tak dialóg,
ako aj diskusia „predpokladajú od žiakov určitú mieru aktivity, určitú úroveň vyjadrovania,
schopnosť logického argumentovania; umeniu diskutovania sa [...] musia učiť“ (ibidem, s.
161). Uvedené predpoklady patria k cieľom, ktoré si stanovila práve filozofia pre deti. Ak je
nedostatok času na vyučovaní, priestor na filozofické diskutovanie s deťmi môžu ponúknuť
mimoškolské aktivity. To, ako žijeme, je limitované postojmi, výbermi a rozhodnutiami, ktoré
robíme. Rodičia, dokonca (alebo práve) tí najviac milujúci, musia podporovať deti, aby sa
stávali samy sebou a filozofické diskutovanie im môže pomôcť podporiť deti v tomto procese
(Turgeon, 2011).
Záver
Zatiaľ čo rozvoj diskutovania prostredníctvom Slovenskej debatnej asociácie sa na Slovensku
už niekoľko rokov rozvíja, koncepcia filozofia pre deti je stále málo známou. Je našou
ambíciou, aby si vzhľadom na uvedené argumenty získala svojich priaznivcov nielen medzi
pedagógmi, ale aj deťmi, žiakmi, študentmi a ich rodičmi a aby a jej realizácia prekonala
predsudky, ktoré sa vzťahujú na spojenie filozofie a detského sveta.
Príspevok je súčasťou projektu KEGA 042KU-4/2011.
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Rodičovský dobrovoľník ako svedok skrytého kurikula školy
Magdalena Marešová
Abstrakt. Príspevok tématizuje rodičovské dobrovoľníctvo ako jednu z oblastí, v ktorých
môže spolupracovať rodina a škola. Vychádza z prípadovej štúdie rodičov žiakov, ktorí
dlhodobo pomáhajú na pôde medzinárodnej základnej školy. Analýza dát získaných
zúčastneným pozorovaním 16 rodičov a hĺbkovými rozhovormi ukázala, že skúsenosť
dobrovoľníkov v dĺžke 1 – 5 rokov možno interpretovať ako proces sociálneho učenia,
v priebehu ktorého rodičia najskôr (I) získali skúsenosti s konkrétnym typom sociálnych
interakcií a pedagogických situácií, v priebehu ich reflexie (II) konštruovali subjektívne
porozumenie perzonifikovanej škole ako nositeľke hodnôt, aby toto porozumenie (III)
napokon formovalo ich postoje vo vzťahu k škole, ako aj k edukácii obecne. Rodičovskí
dobrovoĺníci sú tak v sledovanom prípade svedkami skrytého kurikula školy, z ktorého
„čítajú“ hodnoty a postoje učiteľov a pýtajú sa, či zodpovedajú tým, ktoré škola deklaruje,
ako aj tým, ktoré uznávajú rodičia sami.
1 Úvod
Organizátoři tohoto sympózia se snažili přimět účastníky k přemýšlení o morálním vývinu
člověka. Tento příspěvek se inspiroval prezentovanými otázkami z okruhu pedagogického,
jmenovitě:
„...ako učiť morálnym hodnotám? Má etická výchova ... opodstatnenie v kurikule...? Je
žiaduce výchovný program etickej výchovy inovovať? Aká je etická/mravná výchova v
zahraničí?“ (Vedecké sympózium 2012)
Následující odstavce budou prezentovat výzkumná zjištění z hloubkových rozhovorů
a zúčastněného pozorování, které jsou součástí širší případové studie skupiny rodičovských
dobrovolníků na jedné primární škole v zahraničí. Přestože předkládaná studie se zaměřovala
na jiné výzkumné otázky než si klade toto sympózium, zdá se, že některé výzkumné nálezy
nabízejí alespoň částečnou odpověď na otázky organizátorů sympózia. O této možnosti bude
vedena diskuse v závěru studie.
2 Případ: Rodičovští dobrovolníci v mezinárodní škole
Následující kapitoly představí výsledky hloubkových rozhovorů a zúčastněného pozorování
16 rodičovských dobrovolníků v jedné mezinárodní primární škole v zahraničí. Studie hledala
odpověď kromě jiného na tuto výzkumnou otázku:
1. Jaké hodnoty „vyčetli“ rodiče v chování učitelů a vedení školy a jaký to mělo
vliv na jejich postoje?
Než přiblížíme empirickou část studie, považujeme za nezbytné zkoumaný případ alespoň
rámcově teoreticky ukotvit.
2.1 Teoretické ukotvení případu: rodičovský dobrovolník v praxi a odborné literatuře
Rodičovský dobrovolník je v českém školském terénu okrajovou sociální rolí a zřejmě také
proto je také na okraji zájmu odborníků. To je patrně dáno tradicí nechápat rodinu (a rodiče)
jako součást sociálního života školy, nýbrž jako oddělené prostředí, ve kterém probíhá odlišná
socializace. Toto pojetí se projevuje jak ve výzkumu, tak v praxi: podobně jako na půdě
českých škol jen sporadicky nalezneme fyzicky přítomného rodičovského dobrovolníka, ve
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výzkumu obě instituce také zpravidla neocitají v hledáčku výzkumníků společně. Pokud se
tak stane, je už z názvů studií patrné, že rodiče a školu cosi odděluje – buď že „ještě nenašly
cestu k partnerství“ (Pol, Rabušicová 1996), nebo že jde spíše o konfrontaci než o partnerství
(Rabušicová et al., 2004) anebo je jejich partnerství zatím jenom „tiché“ (Šeďová, 2009).
V zahraničním odborném diskursu je situace zcela odlišná. Rodina a škola jsou v
onom pomyslném hledáčku odborníků zkoumány ve vzájemných interakcích už desítky let.
Ponecháme-li stranou USA s mimořádnou vahou rodičů danou historicky odlišným
postavením vůči školám, platí pro Západní Evropu (tj. země, kde společenský vývoj
nepřerušilo upadnutí do sovětské sféry vlivu), že váha rodičů ve vzdělávacích systémech se
prosazuje už od konce 60. let, a to od počátku jako součást ideálu vyšší participace občanů na
společenském dění (Beattie, 1985). Rodiče tak v Západní Evropě postupně získali značný vliv
na obsah a formy školního vzdělávání a podobu vzdělávacího systému, což výzkumníkům
skýtalo hojné příležitosti zkoumat dynamiku vztahu mezi rodinou a školou. Dílčích studií na
toto téma vzniklo tolik, že už tři desetiletí je téma zkoumáno v meta-rovině, tj. v rovině
přehledů literatury a statistických metaanalýz. Byly vyvinuty obecně přijímané konceptuální
a teoretické rámce pro uchopení tématu spolupráce rodiny a školy, kde má postava
dobrovolníka garantováno významné místo (srov. přehledové studie Desforgese a Abouchara,
2003; Epsteinové, 1996; Bakkera a Denessena, 2009 aj.).
Přesto je i v českém kontextu zájem o téma v posledních letech mírně na vzestupu.
Vedení řady škol usiluje o vstřícnost vůči rodičům nebo ji vnímají jako hodnotu, což nepřímo
dokazuje např. množství škol usilujících o certifikát Rodiče vítáni. Ten uděluje od roku 2011
společnost Eduin, o.p.s. školám „vstřícným vůči rodičům,“ tzn. školám splňujícím kritéria
nastavená touto společností. V loňském školním roce 2011/12 o certifikát požádalo anebo
bylo rodiči nominováno celkem 314 škol (Rodiče vítáni, 2012). Je to poměrně mnoho,
uvážíme-li, že ne všechny školy vstřícné vůči rodičům o certifikátu vědí nebo o něj usilují.
Můžeme se jen domnívat, co ředitele k zájmu o certifikát vede: zda to jsou praktické ohledy
(snaha zviditelnit školu, zabránit přílišnému odchodu žáků na víceletá gymnázia nebo posílit
rozpočet školy z rodičovských příspěvků aj.), anebo přesvědčení, že spolupráce rodičů a školy
vede k lepším studijním výsledkům žáků a lepší adaptaci žáka na školu. Toto přesvědčení by
ostatně mělo silnou oporu v nálezech zahraničních metaanalýz zmíněných v předchozím
odstavci.
Můžeme tedy předpokládat, že i když část českých škol o spolupráci s rodiči výslovně
stojí, patrně se jí zároveň z nedostatku nedostatku tradice a zkušeností obává. Naznačuje to
kupříkladu vícepřípadová studie českých základních škol (Dvořák, Starý, Urbánek, Chvál,
Walterová, 2010) nebo Šeďová (2009). Je-li tomu tak, mohlo by být přínosné podívat se do
zahraničí a popsat případ, kdy spolupráce rodičů a školy funguje, tzn. kdy vzájemné
intereakce aktérů prokazatelně vedou k oboustranné spokojenosti.
2. 2 Metodologické uchopení případu a pozice výzkumníka
Hlavní metodou sběru dat pro tuto studii bylo dlouhodobé zúčastněné pozorování (2008 –
2010), na které navázaly hloubkové rozhovory s 16 aktivními rodičovskými dobrovolníky
(2010). Fakt, že autorka sama na zkoumané škole působila 2 roky jako dobrovolník, jistě
zvyšuje její teoretickou citlivost pro danou problematiku, ovšem zároveň nastoluje vážnou
etickou otázku: je možné ospravedlnit takovýto výběr případu ke zkoumání? Nejde jen
o snahu „napasovat“ výzkumné otázky na data, která byla někdy a nějak získána?
Metodolog případových studií R. Stake (1995) připouští tento zcela záměrný výběr
případu ke zkoumání jako legitimní postup, přirozený zejména v situacích, kdy chce
výzkumník konkrétnímu případu porozumět. Stake takovým případům dokonce přiděluje
mezi případovým studiemi zvláštní místo. V jeho „The Art of Case Study Research“ čteme:
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„Není neobvyklé, že výběr případu žádným ´výběrem´ není. Někdy je nám případ jako
objekt zkoumání dán nebo ho musíme přijmout. K tomu dochází, když se (…)zajímáme o
určité jednání (…). Zajímá nás ne proto, že bychom se jeho zkoumáním učili něco o ostatních
případech, nýbrž proto, že se potřebujeme dozvědět více o tomto konkrétním případu. (Stake,
1995, str. 3n).
Tento typ případové studie nazval Stake (1995) „intrinsitní“, neboli vnitřní
přípradovou studií a postavil ji do protikladu vůči případové studii „instrumentální.“ Zatímco
druhá vychází z výzkumné otázky a výběr případu je pro ni nástrojem k jejímu zodpovězení,
u první jde o to, porozumět jednání „uvnitř“ případu samotného a tedy maximalizovat
možnost, aby se z něj výzkumník a jeho čtenář něco naučili. A právě tato možnost naučit se
něčemu z případu samotného je podle Stakea největším přínosem designu případové studie
vůbec, tj. nikoliv jen studie intrinsitní:
„Prvním kritériem by měla být možnost naučit se z případu maximum. Které případy
nás vedou k porozuměním, tvrzením, změnám názorů nebo dokonce zobecněním?“ (Stake,
1995, str. 4).
V našem avizovaném případě půjde o názory, tvrzení a porozumění vztahující se
k tématu spolupráce rodičovských dobrovolníků a školy.
3 Případ - a co z něj lze vyčíst
Proponenti výzkumného designu případové studie zdůrazňují, jak je důležité vymezit případ
určením jeho hranice, tj. důsledně odlišit případ od kontextu, v němž je zkoumán (srov. např.
Stake, 1995 aj.) V předkládané studii bude tedy případem skupina 16 rodičovských
dobrovolníků (matek). Považujeme za smysluplnější předložit nejprve v této kapitole
zkoumaný případ s ohledem na výzkumnou otázku a teprve v další kapitole navázat popisem
jeho kontextu, tj. mezinárodní primární školy.
3. 1 Charakteristika zkoumané skupiny rodičovských dobrovolníků.
V dubnu až červnu roku 2010 proběhly na půdě jedné mezinárodní základní školy ve velkém
městě jedné ze zemí EU výzkumné rozhovory s 16 nejaktivnějšími rodičovskými
dobrovolníky z 12 různých zemí (ve všech případech to byly matky). Obr. 1 přináší základní
charakteristiku zkoumaného souboru.
Z obrázku je patrné, že šlo výhradně o ženy, a to ženy přibližně v půli životní pouti,
matky žáků primární školy či starších žáků sekundární školy. Až na dvě výjimky se stedním
pedagogickým vzděláním mají všechny ukončené vysokoškolské vzdělání. Dohromady měly
zkoumané dobrovolnice celkem 27 dětí, které v době rozhovoru byly žáky školy, avšak více
než tato kvantifikace vypovídá o případu to, že u všech 16 dobrovolnic byl příjemcem jejich
pomoci někdo jiný než jejich vlastní děti. Dvě ze čtyř dlouhodobých spolupracovnic školy
v době konání rozhovoru pracovaly ve škole už pátý rok (Rumunka Roswitha a Christine
z Nizozemska) a v době rozhovoru už vlastně dobrovolnicemi nebyly – škola jim totiž škola
po letech dobrovolnictví nabídla placené pracovní místo v administrativě. Placené místo
dostaly krátce před realizací rozhovorů i tři další respondentky ze zkoumaného souboru:
Epiphanie z Rwandy, Amalia z Itálie a Zoe z Rumunska, všechny jako třídní asistentky. Do
výzkumného souboru byly zahrnuty proto, že jejich příběhy ukazují, že dobrovolnictví není
stavem, u kterého můžeme uvnitř školy konstatovat zda nastal nebo nenastal, nýbrž procesem,
který škola ovlivňuje podle svých potřeb.
3. 2 Výzkumné otázky.
Výzkumná otázka zněla: Jaké hodnoty a postoje „vyčetli“ rodiče v chování učitelů a vedení
školy? Během tematického kódování a analýzy dat se jako silný vzorec vynořila kategorie,
kterou jsem nazvala „vnímaná otevřenost školy.“ Ta byla použita vždy, když rodiče
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popisovali, jak vlastně zjistili, že škola opravdu stojí o informace a pomoc, které jí jako rodiče
mohou poskytnout, o jejich nápady, názory, stanoviska a obavy. Ukázalo se totiž, že přibližně
polovina matek ze zkoumaného vzorku neměla s rodičovským dobrovolnictvím žádnou
předběžnou zkušenost a začaly ve škole pomáhat až poté, kdy zjistily, že to lze, tj. že je škola
skutečně otevřená tomu, co by jí mohly dát. Dobrovolnické chování u přibližně poloviny
zkoumaných matek nebylo napodobováním kulturních vzorců zažitých během vlastní školní
docházky, nýbrž ad hoc reakcí na již zmíněnou vnímanou otevřenost školy (dále jen VOŠ).
VOŠ tedy můžeme chápat jako předběžnou podmínku pro vznik rodičovské iniciativy, ale
také pro její udržení - řada matek, již plně zapojených do různých činností školy, uvedla, že
pokud by začaly vnímat opak otevřenosti školy, spolupráci by ukončily. Z analýzy je zjevné,
že VOŠ není pro respondentky hodnotově neutrální, nýbrž je jednoznačně vnímaná jako
pozitivní hodnota. Tuto skutečnost ilustrují vybrané výpovědi respondentek v tabulce 1.
Tabulka 1.
Virva - Finsko: Když jsem já byla malá, tak nebylo normální, aby rodiče chodili do školy a
ani dneska je moc nezvou, aby přišli třeba do třídy a s něčím pomohli. Možná tak na školní
výlety. Ale tady chtějí pomoct s hodně věcmi.
Zahra - Egypt: Ze začátku mi to přišlo trochu divné, protože v naší zemi se do škol nesmí.
Když se chce šlověk s někým setkat, musí si s ním domluvit schůzku, ale do třídy ho nikdy
nepustí.
Helen, Velká Británie: Ale mezitím, víš, jsme zažili 6 měsíců tady v Britské škole, protože jsme
se sem nemohli dostat, a tam já jsem nikdy s ničím nepomáhala. To bylo strašný. Atmosféra
tam byla strašná, oni tam mámy vůbec nechtěli, bylo to prostě "distanční vzdělávání."
Ilonka, Maďarsko: Tím, že jsem z Východní Evropy, nejsem zvyklá, že smím přijít do školy a
pomáhat. Rozhodně to tedy byla nová zkušenost. Ze začátku to bylo nové a trochu zvláštní, ale
líbí se mi to. Člověk může jakoby klíčovou dírkou okukovat školní život svého dítěte, vidět,
jaký opravdu je - a on je fakt zajímavý!
Karina, Dánsko: Nějakou dobu mi trvalo, než jsem pochopila ten zdejší systém, protože ten
dánský je dost jiný. Tam nesmíš nic, zatímco tady můžeš naprosto všechno, co jen chceš.
Postupem času jsem zjistila, že můžu pomáhat o Vánocích nebo v létě, dělat věci, které
pomůžou dětem, pomáhat s výzdobou a tak.
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Obrázek 2 ukazuje další výsledky analýzy kategorie vnímaná otevřenost školy (VOŠ).
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Ukázalo se, že matky chápou otevřenost školy v referenčním rámci daném uzavřeností škol,
které samy poznaly v roli žáka. Jinými slovy, žádná účastnice výzkumného souboru nezažila
otevřenou školu jako dítě, anebo o tom nehovoří (viz řádek 2, subkategorie VOŠ-y/žák). Část
zkoumaného souboru matek později, už jako rodiče školních dětí, znovu poznala jen školy
uzavřené, avšak část zkoumaného souboru se už setkala s otevřeností některých specifických
škol (šlo zpravidla o školy mezinárodní nebo vyučující podle britského kurikula – viz řádek 3,
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subkategorie VOŠ-y/rodič). Zajímavé je, že i tyto matky, tj. matky s předchozí zkušeností
s otevřeností škol, vnímaly zkoumanou školu stále jako stejně otevřenou nebo otevřenější
v porovnání s referenčními školami (viz řádek 4, subkategorie VOŠ-y/souč/vyšší/rov).
Všechny matky také vnímanou otevřenost školy (VOŠ) chápaly jako žádoucí a kladnou
hodnotu (viz řádek 5, subkategorie schvaluje VOŠ-y), a to dokonce do té míry, že deklarovaly
ochotu prosazovat otevřenost škol po svém návratu do rodné země (viz řádek 6, subkategorie
ochota prosazovat VOŠ-y).
Další analýza okódovaných dat ukázala například procesuální charakter
dobrovolnictví: v průběhu času se u dobrovolníků vytváří jakýsi konstrukt „personifikované
školy“, které jsou připisovány určité vlastnosti. Na již zmíněné vnímané otevřenosti školy
(VOŠ) lze ilustrovat, jak tento proces probíhá: zdá se například, že rodiče bez předchozí
dobrovolnické zkušenosti musí tuto otevřenost školy vnímat dlouho a v různých situacích, než
si ji dokáží operacionalizovat, tj. převést ji do roviny praktického jednání. Zdá se také, že ve
chvíli, kdy rodič deklarované otevřenosti uvěří, je ochoten prohloubit své zapojení a naopak –
ve chvíli, kdy by ji vnímal jako nedostatečnou, pravděpodobně by jeho ochota ke spolupráci
klesla. Tento proces někdy zřejmě brzdí vnitřní bariéry dané odlišnou kulturou nebo tradicí,
jak ukazují některé části narativu Zahry (Egypt) či matek z Východní Evropy, ale i ze
Skandinávie. Některé matky čekaly na vhodnou příležitost k rozšíření svých aktivit i několik
školních let.
Amalia tvoří ve zkoumaném souboru specifický podsoubor, při jehož zpracování byla
využita časová osa jako nástroj schopný zachytit proces jakéhosi „profesního růstu“
dobrovolníka. Mohli bychom ho nazvat procesem postupného osvojování kompetencí
v bezpečném prostředí. Amalia v průběhu tohoto procesu vědomě pracovala na vlastním
seberozvoji. Viděla, že postupně proniká stále hlouběji do „života“ školy tvořeného vztahy
mezi lidmi, především chováním učitelů vůči žákům, a protože ve vztazích mezi učiteli viděla
stejné prosociální chování, jaké odpovídalo jejímu sebepojetí, a ve vztazích učitelů k žákům
stejný respekt a lásku, jaký má k bližním ona sama, rostla její motivace ke stále většímu
zapojení do života školy.
Tento proces postupné změny postojů byl v různých obměnách patrný u většiny
zkoumaných dobrovolníků. V různých stadiích procesu dobrovolnictví všichni vyjadřovali
vůči škole velice pozitivní postoje, dokonce by se dalo říci, že byli školou okouzleni. Zdá se,
že důvodem pro tuto vstřícnost byla od určité chvíle snaha „odměnit“ školu za to, jak
pedagogové přistupují k dětem, k rodičům i k sobě navzájem. Tuto kategorii jsem nazvala
vnímanou pedagogickou kvalitou (VPK). Tabulka 2 přináší ilustrativní výpovědi
respondentek.
Tabulka 2: vnímaná pedagogická kvalita
Amalia, Itálie: Cítím se líp, protože mám pocit, že zdokonaluju svůj potenciál. Pochopila
jsem, že se dá učit jinak, než jsem to zažila v dětství. Mám pocit, že se tady sama učím, jako
bych byla dítě. Baví mě učit se nové věci zábavným, otevřeným způsobem.
Zoe, Rumunsko: Perfektní, prostě perfektní. Všechno, co dělají, dělají pro děti. Nikdo tady
nemyslí na sebe, všechno dělají jenom pro ty děti. To, jak je učí, jak se k nim chovají a jak s
nimi mluví, to všechno je prostě pro dobro těch dětí. Je to pro jejich blaho. Což říkám jako
rodič. Mě fakt, fakticky ohromilo, jak se tady k Davidovi chovají, jak ho tady učí a všechno.
Rajnit, Estonsko: Já jsem věděla, že je to úžasná škola, ještě než jsem tady začala dělat tolik
věcí - to, jak tady učí, metody a tak, to všechno je tak jiné než v mojí zemi, takže jsem to tady
hned milovala, protože pro mého syna to tady je prostě perfektní. Ale i já se tady vždycky
cítím dobře. Ráda sem chodím. Chtěla bych jim pomáhat víc. Nevadilo by mi být tady častěji
a pomáhat víc, kdyby to šlo...
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Ilonka, Maďarsko: Možná to největší, co se mi tady podařilo, je změnit postoj k dětem částečně díky škole, že vidím, jak tady děti učí a jak k nim přistupují, ale taky díky rodičům na
téhle škole, to, jak se k dětem chovají jako k rovnocenným, jako k osobě, která se ještě musí
učit… Ten přístup je jiný a já tady vidím, jak oni prostě ty věci opakují stokrát každý den,
každému z těch dětí zvlášť, s obrovskou trpělivostí, a výsledkem je, že ty děti do té školy chodí
rády, protože mají rády, když se k nim někdo chová jako k osobě.
Zahra, Egypt: Tady dostane každé dítě šanci, aby projevilo svou povahu a dozrálo. Tady byl
můj syn přinucen mít svobodu k tomu, aby projevil svou povahu.
Susan: Vidím tady velmi přátelskou, uvolněnou, vřelou atmosféru. Nikdy tě s ničím
neodmítnou, nikdy nemáš pocit, že by tě tady nechtěli, všichni učitelé velmi pozitivně regujou
na rodiče, na jejich pomoc a a iniciativu.
Zoe, Rumunsko: Jsou skvělí. Fakt skvělí. Tak zapálení! Tak dobří v tom, co dělají! Ne, vážně,
oni… (Rozhovor je nutné přerušit, respondentka je dojatá).
Je pravděpodobné, že tato kategorie souvisí s přirozeným přáním matek, aby druzí přijímali a
oceňovali jejich děti a hezky se k nim chovali.
4 Popis kontextu: ZŠ Mezinárodní
ZŠ Mezinárodní slouží především potřebám mezinárodní komunity, tj. cizincům žijícím a
pracujícím dočasně v Nizozemsku. To znamená, že žáci často zahajují docházku uprostřed
školního roku a trvá jim různě dlouho, než ovládnou vyučovací jazyk tak, aby zvládali nároky
kurikula. Žáky školy charakterizuje mimořádná kulturní diverzita: ve sledovaném období
navštěvovalo první stupeň ZŠ Mezinárodní 450 žáků od 5 do 12 let celkem 80 různých
národností, kteří hovořili více než 60 různými mateřskými jazyky. Pro ilustraci, třídu 2. A
navštěvovalo koncem školního roku 2009/10 celkem 19 dětí z 16 různých zemí, z toho jen 2
rodilí mluvčí. (Terénní poznámky, 2010).
Pro vedení ZŠ Mezinárodní stojí spolupráce s rodiči žáků vysoko na seznamu priorit.
Škola totiž vyučuje podle mezinárodního kurikula, jehož užívání je podmíněno získáním
akreditace od mezinárodní profesní autority. (Ve shodě s etickými principy kvalitativního
výzkumu nelze uvést bližší detaily tohoto procesu, aby se zabránilo možné identifikaci školy).
Akreditace, tj. externí evaluace školy, probíhá v devíti sledovaných oblastech a spolupráce
rodiny a školy je jednou z nich. Škola právě ve sledovaném období akreditačním procesem
prošla a získala ve všech oblastech nejvyšší možné ohodnocení, oblast spolupráce s rodiči
nevyjímaje.
4.1 Intenzivní komunikace školy a rodičů
ZŠ Mezinárodní uplatňuje v používaném kurikulu integrovanou tematickou výuku, tzn.
veškeré učivo je napříč předměty organizováno do tematických jednotek, jimiž se děti
zabývají zpravidla od 4 do 6 týdnů. Na počátku každé tematické jednotky se škola obrací na
rodiče s detailním výčtem vzdělávacích cílů vztahujících se k následujícímu období a
s nabídkou konkrétních aktivit, do nichž se mohou zapojit. Škola tedy rodiče promyšleně vede
k tomu, aby podporovali zvídavost dětí ve vztahu k tématu. Tematické jednotky ukončuje
ročníkový výlet nebo aktivita, na kterou jsou opět zváni rodiče, kteří tak mají příležitost
ocenit učební pokroky dětí a neformálně pohovořit s jejich učiteli.
Vedle dopisů souvisejících s výukou vstupuje škola do komunikace s rodiči mnoha
dalšími způsoby a formami. Zřejmě nejvyužívanějším komunikačním kanálem je tzv.
notýsek, který dítě denně nosí u sebe, takže se rodič tak může jeho prostřednictvím učitele na
cokoliv zeptat a má jistotu, že se mu týž den dostane odpovědi. Zajímavým komunikačním
kanálem je přímý osobní kontakt: rodiče a učitelé se dvakrát denně osobně potkávají před
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budovou školy při „předávání“ dětí. Rodiče mají od počátku k dispozici e-mailové adresy
učitelů a rodičů spolužáků, prostřednictvím zástupce třídy mohou navíc komunikovat se
všemi ostatními rodiči na škole. Škola vydává jednou týdně zpravodaj ročníku a jednou
měsíčně celoškolský zpravodaj s pravidelným sloupkem ředitele.
Rodiče mohou spolurozhodovat v některých záležitostech týkajících se školy: k tomu
slouží dvě struktury, takzvaná Asociace rodičů a učitelů a dále takzvaná Participační rada, ve
které zástupci rodičů, učitelů, vedení a zřizovatele společně projednávají otázky financování a
řízení školy. Všechny tyto komunikační kanály umožňují rodičům bohatou a hojnou
informovanost o životě školy a rodiče ve zkoumaném souboru tuto skutečnost vysoce
oceňovali.
4. 2 Individualizace a diferenciace jako klíčový princip výuky v ZŠ Mezinárodní
Při bližší analýze edukačních procesů na ZŠ Mezinárodní je patrná především silná
individualizace a diferenciace výuky. (Těmto pojmům budeme pro potřeby tohoto textu
rozumět tak, že škola používá nejrůznější pedagogické postupy a organizační formy výuky,
aby efektivně facilitovala individuální učební pokrok žáků.) Typickým příkladem je
poskytování individuální podpory k ovládnutí elementárních dovedností v užívání angličtiny,
kvůli němuž ve škole působí tým specialistů předmětu angličtina jako další jazyk (dále ADJ).
Pro ilustraci - ve výše zmíněné třídě 2.A na konci školního roku 2009/2010 vyžadovalo
individuální podporu pro lepší zvládnutí angličtiny 8 dětí, tedy bezmála polovina třídy,
přičemž 5 z nich přijímalo tuto podporu nepřetržitě od chvíle, kdy do školy přišly. (Terénní
poznámky.)
Dalším prvkem vnitřní diferenciace v ZŠ Mezinárodní je sdružování žáků pro určité části
výuky do homogenních skupin přibližně stejné úrovně dovedností. Typicky se tak postupuje
při výuce čtení, kdy učitel rozdělí děti do skupin podle úrovně čtenářských dovedností a
každá skupina čte text přiměřené obtížnosti. Za velice efektivní považují učitelé i další
výukovou strategii, tzv. individuální čtení (individual reading), jehož podstatou je předčtíání
textu dítětem dospělému v režimu 1:1. Obě tyto organizační formy vyučování jsou přirozeně
efektivnější, pokud třídnímu učiteli může při práci se skupinami pomáhat jiný dospělý.
Počínaje třetí třídou (8-9leté děti) jsou takto děti rozdělovány do skupin na výuku
matematiky, a to napříč ročníkem. Vznikne tak 5 skupin, přičemž kritériem pro zařazení dítěte
je diagnostikovaný stav jeho dovedností, který je průběžně monitorován. Základním
pravidlem pro práci ve skupinách je a) dočasnost a b) prostupnost skupin: děti pracují v tomto
uspořádání jen část dne, pak se vyučovací strategie mění, a pokud dosáhnou výrazného
pokroku uvnitř své skupiny, postupují do skupiny vyšší obtížnosti.
V tomto směru je ZŠ Mezinárodní velmi dobře organizována: kromě třídního učitele působí
v některých třídách ještě asistující kolega – učitel pro týmovou výuku. Třetí dospělou osobou
ve třídě bývá hlavně v nižších třídách asistent pedagoga (classroom assistant), a nadto dává
vedení školy učitelům volnost k výběru rodičovských pomocníků. Někteří učitelé tuto pomoc
nevyužívají vůbec nebo jen v omezené míře, jiní naopak běžně. Pro ilustraci: jedna z učitelek
tří přípravných tříd pracovala ve sledovaném období se třemi dobrovolnicemi, přičemž jedna
byla ve třídě denně po celou dobu vyučování, tj. od 08:30 do 15:00, a další dvě se po jednom
dni střídaly. Výsledkem byla přítomnost 4 dospělých osob ve třídě téměř všechny dny týdne.
(Terénní poznámky).
Velice specifickou organizační formou výuky je program „mateřský jazyk“. Vedení školy
zdůvodňuje jeho zařazení do školního kurikula výsledky výzkumů bilingvismu u dětí, podle
nich je výuka dětí v cizím jazyce tím efektivnější, čím lépe dítě ovládá jazyk mateřský. Škola
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proto rodičům často opakuje, jak důležité je dětem číst v rodném jazyce, používat ho doma,
učit je znát jeho pravidla. Aby podpořila jejich úsilí a přidala tématu na vážnosti, zve rodiče
do pravidelně jednou týdně do školy, aby dětem pomáhali přímo na místě. Jen tato jediná
forma výuky vyžaduje v určený čas přítomnost několika desítek (sic!) dobrovolníků.
Všechny organizační formy výuky zmíněné v této podkapitole jsou organizačně velmi
náročné a právě tím otevírají prostor pro rodičovské dobrovolníky. Je zjevné, že při tradiční
frontální, transmisivní výuce podobný prostor nevzniká.
5 Závěr a diskuse
Viděli jsme, že rodiče ve zkoumaném vzorku si v reakci na vnímané chování učitelů a vedení
školy konstruují jakýsi obraz „personifikované školy,“ které připisují takové vlastnosti jako
starostlivost, empatii, láskyplný přístup k dětem, ochotu pomoci, altruismus, prosociální
chování a podobně. Předpokládejme, že rodiče z našeho výzkumného souboru jsou díky
svému vysokoškolskému vzdělání a životní zkušenosti s životem v různých kulturách schopni
popsat to, co se jinak u žáků školy pravděpodobně utváří po dobu školní docházky jako jakási
„tacitní znalost“, tedy tiché porozumění hodnotám, normám a postojům, tvořícím tzv. skryté
kurikulum školy (Průcha, Walterová, Mareš 2009). V tomto pomyslném prostoru skrytého
kurikula, tedy v úhrnu sociálních interakcí, které ve škole probíhají, se tedy přirozeně také
odehrává učení žáků, a to zejména mravní učení (srov. Dewey, 1897). Můžeme se tedy ptát,
zda právě v tomto prostoru skrytého kurikula neboli v interakcích a vztazích lidí ve škole,
které měly tak zjevný vliv na postoje zkoumaného souboru, není to „pravé místo“ etické
výchovy žáků. Je-li tomu tak, znamenalo by to pro aktéry školního života – učitele a vedení
školy, ale také rodiče - povinnost uvědomit si osobní zodpovědnost za to, jak svým chováním
a interakcemi formují postoje a hodnoty žáků.
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Fenomén voľného času v edukácii
Miroslav Krystoň
Abstrakt. Voľný čas ako prirodzená súčasť života sprevádza človeka počas celého
historického vývoja. V závislosti od spoločenských podmienok sa vyvíjal a menil nie len jeho
rozsah, význam, ale aj charakter voľnočasových aktivít. Edukácia patrí k základným
spôsobom zhodnocovania voľného času. Autor sa v texte venuje práve tejto oblasti výchovy
a vzdelávania. Text vychádza z analýzy historického kontextu vývoja daných javov
a procesov. Súčasný pohľad na charakter, hodnotu a funkcie voľného času je spracovaný
z pohľadu ťažiskových edukologických vied.
Úvodom
„Na ceste do 21. storočia budeme disponovať takým množstvom voľného času, že z toho
vyrastú buď vážne problémy pre naše utváranie života, alebo vzniknú nesmierne šance pre
rozvoj našej osobnosti a kvality nášho života“, táto myšlienka, v relevantných pedagogických
kruhoch, uznávaného odborníka M. Priesa z univerzity v Hamburgu (2006, s. 15), výstižne
vyjadruje súčasné, postmoderné a teda aj protirečivé vnímanie voľného času a jeho
potenciálu. Voľný čas, toto celkom bežné slovné spojenie, predstavuje veľmi špecifický
fenomén života človeka i spoločnosti. Hovoriť o voľnom čase, dnes znamená najmä
konštatovať jeho deficit, prípadne explicitne, bez hlbších úvah, deklarovať jeho dôležitosť.
Analyzovať túto vedeckú kategóriu však znamená poznať jej historicky sa meniaci obsah
a atribúty, ktoré ju komplexnejšie charakterizujú.
Historický exkurz
Každú historickú etapu vývoja ľudskej spoločnosti charakterizujú určité znaky a procesy,
ktoré sú špecifické buď iba pre ňu, alebo sa v nej natoľko zmenili, že vyžadujú zmenu
paradigmy ich vedeckého skúmania. K takýmto javom môžeme zaradiť aj otázky súvisiace
s voľným časom. Ak dnes konštatujeme, že po druhej svetovej vojne sa voľný čas stal
supersymbolom industriálnej spoločnosti (Knotová, 2006, s. 29) nepopierateľnou ostáva
skutočnosť, že voľný čas, ako fenomén života človeka existoval vo všetkých etapách vývoja
ľudskej spoločnosti. Dokumentujú to napríklad materiálne dôkazy, ktoré v podobe rôznych
artefaktov (kultových predmetov, grafických zobrazení, hračiek a pod.) vznikali, od
najstarších čias, ako jeden zo spôsobov sociálnej a spirituálnej reflexie človeka na svet,
s ktorým bol konfrontovaný ale aj ako spôsob vyjadrenia jeho subjektívnych až intímnych
emócií a pocitov (strachu, úcty, pokory či odvahy a statočnosti). Dôležité je aj uvedomenie si
faktu, že produktmi tohto typu človek vždy deklaroval aj úroveň svojho poznania prírodnej
a sociálnej reality. Len ťažko si však dokážeme predstaviť situáciu, v ktorej by proces tvorby
týchto produktov prebiehal v rovnakom čase ako aktivity spojené so zabezpečením vitálnej
existencie človeka tej doby (lov, zber a pod.), z čoho jasne vyplýva, že voľný čas sprevádza
ľudstvo od počiatkov jeho fylogenézy. V tomto kontexte stále platí, že nie je známa ani jedna
historická spoločnosť, ktorá by venovala všetok čas evidentným nevyhnutnostiam zachovania
holého života aj v podmienkach jednoduchej reprodukcie pracovnej sily (Huláková, 1972, s.
309).
Potvrdenie kontinuálnej existencie voľného času, však neznamená nemennosť jeho
jednotlivých atribútov a aspektov súvisiacich s jeho prežívaním či teoretickým skúmaním.
Opak je pravdou. V historickom vývoji bol rozsah voľného času i obsah voľnočasových
aktivít determinovaný súborom rôznych činiteľov. K najdôležitejším môžeme zaradiť:
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•

charakter sociálno-ekonomických vzťahov typický pre danú spoločnosť, resp.
historické obdobie,
• kultúrnu úroveň spoločnosti, vrátane politickej kultúry, životného štýlu a pod.,
• religióznu a v širšom kontexte ideologickú orientáciu,
• stav rozvoja všeobecného a špecificky edukačného vedeckého poznania.
V kontexte týchto faktorov je potrebné analyzovať charakter a význam, resp. spôsob
vnímania voľného času v jednotlivých historických etapách.
Antický svet spája voľný čas s kalokagatickým ideálom jednoty telesnej a duchovnej
krásy. Aristotelovský koncept orientovaný na dosiahnutie najvyššej cnosti, ktorou je pomerne
abstraktne formulované dobro, voľný čas („scholé“) chápe ako najvyššiu hodnotu spojenú so
slobodou a šťastím, oslobodenú od sféry nutnej práce, naplnenú myslením, rozjímaním,
čítaním poézie, rozhovormi s priateľmi a filozofiou (Šerák, 2009, s. 31). Samozrejme treba
pripomenúť, že staroveký antický svet, podobne ako ďalšie, po ňom nasledujúce obdobia
predstavujú sociálne zreteľne rozdelený typ spoločnosti, v ktorej musíme aj pri analýze
jednotlivých aspektov voľného času zohľadňovať príslušnosť jednotlivca resp. skupín k tzv.
slobodným alebo neslobodným vrstvám obyvateľstva.
Stredovek charakterizuje (okrem naznačených triednych rozdielov) najmä postupný
masívny prienik náboženstva (kresťanstva) do všetkých oblastí sociálneho a kultúrneho
života. Aj voľný čas a spôsob jeho prežívania je v tomto období zásadne ovplyvnený
a regulovaný v zmysle princípov kresťanskej vierouky a kresťanského spôsobu života. Viacerí
autori (Filipcová, 1965; Dumazedier, 1966; Pácl, 1994; Hofbauer, 2004 a i.) v tejto súvislosti
upozorňujú na fakt, že nielen obsah ale aj rozsah voľného času podliehal náboženským
vplyvom. Predpísaný počet cirkevných sviatkov, počas ktorých bolo vykonávanie pracovných
činností buď priamo zakázané, alebo výrazne obmedzené totiž zredukoval a naakumuloval
výkon práce do menšieho počtu dní, čo pri jej nezmenenom rozsahu často znamenalo
redukciu mimopracovného času na čas nevyhnutný pre regeneráciu pracovnej sily. S určitou
mierou zovšeobecnenia možno konštatovať, že katolícka cirkev si právo na rozhodovanie
o tom, ktoré činnosti sú vo voľnom čase pre kresťana vhodné či nevhodné, zachováva až do
20. storočia (2. vatikánsky koncil – 1965), kedy bola prijatá aj pastorálna konštitúcia
„Gaudium et spes“, v ktorej sa uvádza, že ľudia vo voľnom čase majú nachádzať uvoľnenie
ducha a posilnenie duševného a telesného zdravia. K tomuto im slúžia rôzne záľuby, turizmus
a telovýchova (Pácl, 1994, s. 57). Podobná situácia je charakteristická aj pre ďalšie
kresťanské konfesie. Ako uvádza M. Šerák (2009, s. 35) rozsah voľného času stredovekých
remeselníkov a robotníkov výrazne oslabil nástup protestantizmu v 16. storočí, ktorý pri
svojom dôraze na prácu a aktivitu voľný čas chápal ako niečo nepatričné. Ohlasy tejto idey sa
premietli až do dnešnej doby, kedy práve pod vplyvom protestantskej tradície je v celom
západnom svete práca uznávaná ako centrálna hodnota.
Nový, resp. staronový pohľad na voľný čas prináša renesančný humanizmus. Spôsob
života a životný štýl novej sociálnej vrstvy – meštianstva (neskôr buržoázie) postavený na
„znovuobjavení“ antického (kalokagatického) ideálu obsahuje aj prvky bezprostredne spojené
s aktívnou „konzumáciou“ voľného času. Ide predovšetkým o nový vzťah k umeniu,
telovýchove a športu, ale diela T. Moora či T. Campanellu dokumentujú aj význam
vzdelávania v zmysle voľnočasovej aktivity.
Priemyselná revolúcia a novovek
V súčasných vedeckých teóriách sa voľný čas štandardne spája a charakterizuje najmä vo
vzťahu k pracovnej činnosti. A práve v tejto oblasti dochádza k zásadným zmenám
v dôsledku priemyselnej revolúcie. Zmena charakteru výroby spôsobila aj zmeny v ďalších
oblastiach života jednotlivcov i celej spoločnosti. Máme tým na mysli najmä fakt, že
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disponibilný čas človeka sa prispôsobil priemyselnému rytmu a zreteľne sa rozdelil do dvoch
základných častí:
•
pracovný čas
•
mimopracovný čas
pričom je dôležité pripomenúť fakt, že táto zmena postupne nadobudla charakter hromadného,
masového javu. Rovnako hromadný charakter je typický aj pre ďalší proces generovaný
charakterom priemyselnej revolúcie. Ide o presun obyvateľstva z vidieka do mestských
aglomerácii, pričom nešlo len o jednoduchú geografickú zmenu bydliska, ale aj, či najmä
o zmenu životného štýlu. Kombinácia týchto faktorov spôsobila aj zmenu pohľadu na voľný
čas a jeho význam pre človeka. Dnes všeobecne prijímaná teória o historickom vývoji
voľného času vychádza z tézy, že voľný čas v dnešnej podobe a ponímaní je produktom
zmien, ktoré charakterizujú civilizáciu zrodenú z priemyselnej revolúcie. Jeden
z nestorov moderného prístupu k skúmaniu voľného času, J. Dumazedier (1915-2002),
v tomto kontexte odmieta existenciu voľného času v archaických a agrárnych spoločnostiach
a konštatuje, že voľný čas v modernom zmysle slova predpokladá v prvom rade prácu. Aby
bol umožnený voľný čas v živote masy pracujúcich ľudí, museli byť najskôr v sociálnom
živote spoločnosti realizované dve podmienky:
1.
Činnosti v spoločnosti sa vo svojom celku už neriadia povinnosťami uloženými
komunitou. Aspoň jedna časť týchto činností sa vymyká kolektívnym rituálom, a to
najmä práca a voľný čas.
2.
Profesionálna práca sa odpútala od druhých činností. Je vymedzovaná podľa vôle
človeka, nie podľa prírody. Okrem toho je špeciálne zorganizovaná, takže voľný čas je
od nej jasne oddelený alebo oddeliteľný.
Tieto dva protiklady v živote spoločnosti možno nájsť len v civilizácii industriálnej
a postindustriálnej (Dumazedier, 1966, s. 444).
Na základe uvedených východísk sa od konca 19. storočia a najmä v 20. storočí,
začínajú tvoriť rôzne vedecké koncepcie orientované na uchopenie problematiky voľného
času. V relevantných odborných prameňoch (napr. Švigová, 1966; Dumazedier, 1966;
Hofbauer 2004; Šerák, 2009 a i.) sa stretávame s analýzou nasledovných koncepcií, smerov
a prúdov:
•
negativistický smer – vychádzajúci z názorov klasickej anglickej ekonómie
(A. Smith) vidí jediný zdroj bohatstva v takej činnosti (práci), ktorá bezprostredne
vytvára určitú vec, výrobok. Voľný čas je v tomto kontexte spájaný so zbytočnosťou
a lenivosťou;
•
skeptický smer – poukazuje na riziko uniformného prežívania voľného času
spôsobeného pasívnym konzumom produktov stále bohatšej ale aj stále viac riadenej
a pretechnizovanej spoločnosti. „Táto spoločnosť vytvorí pre ľudí ničotné
a malicherné radosti, ktoré budú človeka nivelizovať a uniformovať a oddelia ho od
celospoločenských záujmov „ ... každý človek bude v spoločenskom blahobyte žiť
oddelene a súkromne“ – tvrdí zakladateľ tohto smeru A. de Tocqueville vo svojom
diele O demokracii v Amerike (1835). V 20. storočí skeptický smer reprezentujú
najmä práce D. Riesmana a E. Fromma. Títo autori poukazujú na negatívne dopady
vedecko-technickej revolúcie na život človeka, špecificky na jeho sociálnu identitu.
David Riesman vo svojom diele „Osamelý dav“ („The Lonely Crowd“ – 1950) háji
hypotézu, že moderné ľudstvo prekonalo len dve revolúcie sociálneho charakteru.
Prvá sa začína renesanciou a produkuje človeka „priamej tradície“, riadiaceho sa (aj
vo voľnom čase) normami a hodnotami rodiny – „inter directed“. Druhá revolúcia sa
objavuje v polovici 20. storočia v tých krajinách, kde začína masová spotreba
a masová kultúra. Človek sa tu riadi normami a hodnotami, ktoré hlásajú masové
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oznamovacie prostriedky a skupiny jemu rovných ľudí (peer groups). Človek začína
byť riadený zvonku „other directed“. Takémuto človeku chýba schopnosť ísť svojou
cestou sám a kvalitne voliť činnosti vo voľnom čase (Dumazedier, 1966, s. 446). Na
problém odcudzenia, prameniaceho z nátlaku a manipulatívnosti konzumne
orientovaného sveta poukazuje aj Erich Fromm, keď konštatuje, že ľudia sú síce
bohatší, ale majú menej slobody. Poukazuje tak na skutočnosť, že konzum
automaticky neznamená plnohodnotnejší život.
•
optimistický smer – vychádza z pôvodnej schémy K. Marxa, ktorá rozlišuje „sféru
nutnosti“ – predstavujúcu čas práce a „sféru slobody“ – korešpondujúcu s voľným
časom. Optimizmus tejto koncepcie spočíva vo vnímaní voľného času ako
nevyhnutnej zložky rozvoja spoločnosti a jednotlivca, ako zdroja spoločenského aj
individuálneho bohatstva. Hraničné pozície optimistického smeru predstavujú napr.
myšlienky P. Lafarguea, ktorý vo svojom spise „Právo na lenivosť“ (1880) proti
právu na prácu (v zmysle práce „vykorisťovateľskej“) stavia právo na lenivosť t.j. na
voľný čas. Podľa Lafarguea sa voľný čas môže vyvíjať celkom autonómne a nezávisle
od sféry práce.
V 60. tych rokoch 20. storočia do oblasti voľného času svojimi prácami razantne vstúpil
Joffre Dumazedier. Možno povedať, že práve jeho názory najsilnejšie ovplyvnili ďalšie
sociologické a edukologické skúmania voľného času v západnej a strednej Európe.
Dumazedier jasne diferencuje voľný čas a mimopracovnú činnosť. Konštatuje, že
mimopracovný čas v sebe zahŕňa aj čas voľný. Mimopracovný čas zahŕňa aj ostatné činnosti
mimo zamestnania: osobné potreby a povinnosti (strava, spánok...), povinnosti rodinné,
spoločenské, občianske a duchovné. Na základe svojich výskumov realizovaných vo
Francúzsku postuloval základné vlastnosti, ktoré umožňujú danú činnosť označiť ako voľný
čas:
• voľný čas oslobodzuje – je výsledkom slobodnej voľby
• voľný čas je nezainteresovaný – neutilitárny charakter voľnočasových aktivít
• voľný čas je hedonistickej povahy – vyznačuje sa snahou dosiahnuť stav
uspokojenia
• voľný čas uspokojuje osobné požiadavky – umožňuje človeku slobodné uplatnenie
osobnej kultúry.
Najúplnejší voľný čas je ten, ktorý môže uspokojiť tri základné potreby, vyjadrené
v jeho troch základných funkciách: odpočinok, zábava a rozvoj človeka. Dumazedier, ale
nezabúda pripomenúť, že uspokojovanie osobných požiadaviek nemusí vždy konvenovať
s akceptovanou spoločenskou kultúrou, dokonca reálne vníma aj spojitosť voľného času so
vznikom javov, ktoré dnes označujeme ako sociálnopatologické. J. Dumazedier (1966, s. 444447) naznačil aj otázky a problémy dotýkajúce sa voľného času v postindustriálnej
spoločnosti. Viaceré z nich nachádzajú reálnu odozvu v súčasnosti, pretože aj dnes je vedecké
poznanie konfrontované s otázkami dotýkajúcimi sa:
• vzťahu voľného času a profesionálnych záväzkov,
• hodnoty voľného času,
• sociálno-ekonomickej a politickej determinácie voľného času.
Na druhej strane je prirodzené, že spoločenský vývoj a rozvoj vedeckého poznania priniesol
a neustále prináša aj poznatky rozširujúce resp. korigujúce pôvodný Dumezedierov koncept
voľného času.
Voľný čas v súčasnosti
Život súčasného človeka, pracovný i mimopracovný, sa odohráva vo veľmi zaujímavej, ako aj
veľmi náročnej dobe. Jej najcharakteristickejšou črtou je prostredie kontinuálnej zmeny. Na

Zborník vedeckých štúdií

Strana 315

Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dobro a zlo, alebo o morálke I

zmeny v spôsobe výroby a priemyslu teoretici upozorňujú prostredníctvom etablovanej
kategórie – postindustriálna spoločnosť. Na pomenovanie aktuálnej konštelácie sociálnych
a kultúrnych vzorcov sa používa termín postmoderna. Na zastrešenie súčasných
intelektuálnych a duchovných tendencií (vo vede, v umení, v myslení) slúži termín
postmodernizmus. Súčasťou našej každodennosti je, v duchu týchto procesov,
zdôrazňovanie plurality a rozmanitosti koncepcií vo sfére myslenia, konania a hodnotovonormatívnych štruktúr (Slušná, 2006, s. 14). Dynamika, rozsah a štruktúra zmien vo všetkých
oblastiach individuálnej i sociálnej existencie deštruuje historicky etablovanú predstavu
o jednote a kontinuite sveta. Namiesto nej máme neobmedzený počet rôznych „histórií“
a foriem vedomostí, ale žiadna z nich nie je záväzná. Táto situácia je spojená s poklesom
autority vedy a s poznaním, že existuje mnoho rôznych hodnôt a orientácií, pričom žiadne
z nich nie sú lepšie, alebo horšie ako tie druhé. Postmoderný svet je preto veľmi pluralistický
a rozmanitý (Giddens, 2005, s 495).
Diverzifikácia a rozmanitosť postmoderného sveta sa teda dotýka rovnako oblasti
reálneho života ako aj jej odrazu v rovine teoretického (vedeckého) skúmania. Toto
konštatovanie platí aj pre voľný čas. V uvedenom kontexte sa ukazuje ako legitímne
a potrebné reálne vnímať a teoreticky reflektovať nové, či rýchlo sa meniace elementy, ktoré
ovplyvňujú charakter voľného času a jeho prežívania v súčasnosti. Keďže tieto elementy
predstavujú širokospektrálny komplex, je prirodzené, že voľný čas musíme chápať ako
multidisciplinárny pojem, na ktorý svoju pozornosť sústreďuje viacero vedných disciplín –
sociológia, psychológia, medicína, ekonómia, právo a i. V kontexte tohto textu našu
pozornosť sústredíme na edukologické aspekty voľného času.
Voľný čas a edukácia
Spôsoby využívania voľného času mali a majú rôznu podobu a charakter. Od hedonistického
„užívania si“ voľnej chvíle až po vysoko sofistikované intelektuálne aktivity. Patrí k nim aj
historicky etablovaná a dokumentovateľná snaha o edukačné zhodnocovanie voľného času.
S touto tendenciou sa stretávame už v staroveku, v zmysle napĺňania antického ideálu
kalokagatie, aj keď treba poznamenať, že väčšinou sa tieto aktivity realizovali spontánne, bez
organizovaného systému mimoškolskej výchovy (Kominarec, 2003, s. 6). V rôznych
podobách sa spojenie voľného času a edukácie objavuje aj v ďalších etapách vývoja ľudskej
spoločnosti. Pri určitej miere zovšeobecnenia by sme za voľnočasové aktivity výchovného
typu mohli považovať napríklad aj evanjelizačné a pastorizačné pôsobenie predstaviteľov
a šíriteľov kresťanstva a iných náboženstiev, samozrejme pri uvedomovaní si filozofickoteologickej podstaty týchto aktivít.
Zreteľné odkazy na využívanie voľného času pre výchovu a vzdelávanie nachádzame
v dielach renesančných mysliteľov. Thomas More vo svojom diele „Utópia“ (1516) sa
v súvislosti s charakteristikou života ideálnej spoločnosti zaoberá aj otázkami zhodnocovania
voľného času. Podľa jeho predstáv čas, okrem práce existuje len jeden ušľachtilý
a spoločensky prospešný spôsob, ktorým je vzdelávanie. Myšlienky podobného charakteru by
sme mohli nájsť aj v dielach ďalších humanisticky orientovaných filozofov. Zdôrazňovanie
významu voľného času pre výchovu a vzdelávanie charakterizuje aj postupne sa rodiace
pedagogické (neskôr andragogické) koncepcie. V tomto kontexte nemôžeme nespomenúť J.
A. Komenského a jeho myšlienky akcentujúce spojenie školy so životom, didaktické
využívanie hry, ale najmä požiadavky na činnosť a usporiadanie školy. V podobnom duchu
vnímajú význam voľnočasovej edukácie aj ďalší predstavitelia pedagogiky.
Snaha o výchovné využívanie voľného času je typická aj pre oblasť edukácie
dospelých. Najmä v krajinách, v ktorých sa skrátila dĺžka pracovného času, stáva sa
vzdelávanie dospelých dôležitým spôsobom a prostriedkom využívania voľného času
(Matulčík, 2004, s. 69). V našich podmienkach sa snahy o edukačnú intervenciu do voľného
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času dospelých v minulosti, v koncentrovanej podobe, prejavili najmä v kontexte osvetovej
činnosti, ľudovýchovy a ľudového vzdelávania charakteristickej pre 18. a 19. storočie.
Osveta, so všetkými svojimi pozitívami i obmedzeniami predstavuje reálne historickú etapu
vo vývoji vzdelávania dospelých, pričom sa podstatná časť (ak nie všetky) aktivity
osvetového charakteru realizovali primárne v rámci voľného času.
Teória voľnočasovej edukácie
Postupný rozvoj vied o edukácii, sprevádzaný dynamickými zmenami vo sfére voľnočasovej
edukácie generoval potrebu vzniku špeciálnych vied s príslušným zameraním.
Výchova a vzdelávanie človeka je z biodromálneho hľadiska predmetom záujmu
viacerých vedných disciplín. V odbornej terminológii sa na označenie systému týchto vied,
postupne, aj keď nie bez určitej rezervovanosti, zaužíval pojem antropogogika
(antropogogické vedy). Ako dokumentuje napr. J. Matulčík (2004, s. 71) tento pojem sa
objavuje v 20. rokoch minulého storočia, konkrétne v diele ruského pedagóga E. N.
Medynského, ktorý ho použil v kontexte špecifikácie pedagogiky a andragogiky.
V slovenskej odbornej literatúre sa s pojmom antropogogika stretávame už od konca 80.
rokov, najmä v prácach Š. Šveca. Uvedený autor antropogogiku definuje ako: „vedu
študujúcu všetky javy a systémové procesy výchovy v najvšeobecnejšej rovine“ (Švec, 2002,
s. 130). Pri zohľadnení ontogenetického a etymologického hľadiska sa antropogogika
vnútorne člení na:
• pedagogiku (z gr. pais + agóge) – vedu o edukácii detí a mládeže
• andragogiku (z gr. anér, andros + agóge) – vedu o edukácii dospelých
• geragogiku (z gr. geron + agóge) – vedu o edukácii seniorov
Každá z týchto vied, najmä však pedagogika a andragogika, menej geragogika, má
svoju vlastnú vnútornú štruktúru, vytvorenú na základe rešpektovania potrieb vlastného
systematického rozvoja, ale aj na základe úrovne poznania stavu v príslušnej oblasti
edukačnej reality. V systéme pedagogiky a andragogiky sa už dávnejšie etablovali aj
disciplíny zamerané na vedecké skúmania v tej oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže
resp. dospelých, ktorá je primárne spojená s ich voľným časom.
V pedagogike je to pedagogika voľného času a v andragogike kultúrno-osvetová
andragogika. Každá z týchto vedných disciplín prekonala vo svojom vývoji viacero etáp
a ich dnešná úroveň je determinovaná nielen vedecko-výskumnou aktivitou a produktivitou
odborníkov pôsobiacich v jej intenciách, ale aj požiadavkami a vzťahom, ktorý k danej oblasti
vedeckého skúmania formulovala a reálne prejavovala spoločenská prax. M. Pries (2006, s.
16) v tejto súvislosti charakterizuje niekoľko etáp vývoja skúmania voľného času
a voľnočasovej edukácie:
• V 50. rokoch sa rozvinula antropologicky a kultúrnofilozoficky určovaná diskusia
o voľnom čase.
• V 60. rokoch sa sociológia a ekonómia postarali o základné údaje vo výskume
voľného času.
• V 70. rokoch udávala tón pedagogika a politika. Programy pedagogiky voľného času
a politiky voľného času boli diskutované v širšej rovine.
• V 80. rokoch prišli podstatné impulzy výskumu voľného času zo strany psychológie
a ekológie. Výskum voľného času má charakter kvalitatívneho výskumu, ktorý sa
zameral na diskrepanciu medzi prianím a skutočnosťou a upozornil na hranice
a dôsledky nárastu voľného času.
• V 90. rokoch dominovali interdisciplinárne a celistvo poňaté výskumy.
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• V súčasnosti, po roku 2000, sú v centre otázky etiky (zvlášť na pozadí stúpajúcej
nezamestnanosti, ale tiež vzhľadom k ponukám konzumu a médií), rovnako ako
určenie zmyslu celého života.
Pedagogika voľného času, ani kultúrno-osvetová andragogika nepatria –v porovnaní
s inými vedami – k najstarším. Skôr opak je pravdou, čo však neznamená, že tieto vedy
nemajú svoje historické pozadie identifikovateľné tak v rovine reálnej existencie skúmanej
problematiky, ako aj v rovine jej teoretického spracovania. Obidve spomínané disciplíny sa
môžu prezentovať serióznou vedecko-výskumnou a publikačnou aktivitou, aj keď treba
uviesť, že v česko-slovenskom kontexte je táto aktivita omnoho výraznejšia v pedagogike
voľného času. K etablovaniu tejto aplikovaniu pedagogickej vedy výrazne prispeli poznatky
získané v reprezentatívnych výskumoch zameraných najmä na problematiku záujmov
a záujmovej činnosti žiakov, ktoré sa v Československu realizovali v priebehu 70. a 80. rokov
20. storočia. Výsledky týchto výskumov vytvorili teoretickú bázu nielen pre praktickú
realizáciu voľnočasovej výchovy detí a mládeže, ale aj pre vzdelávanie pedagogických
pracovníkov v tejto oblasti. Z novších prác dávame do pozornosti napr. Kominarec, 2003;
Kratochvílová, 2004, 2010; Hofbauer, 2004; Pávková a kol., 2009; Kaplánek, 2008.
Otázkami edukácie dospelých vo voľnom čase s primárnou orientáciou na oblasť ich
záujmového vzdelávania v kontexte kultúrno-osvetovej andragogiky sa u nás zaoberá
pomerne úzka skupina autorov: Čornaničová, 2006, 2009; Chomová, 2007; Strelková, 2006;
Knotová, 2008; Šerák, 2009; Krystoň, 2011.
Príbuznosť a blízky vzťah pedagogiky voľného času a kultúrno-osvetovej andragogiky
vyplývajúci z ich obsahovej orientácie umocňuje aj kontinuita procesov a javov, ktoré sú
predmetom ich skúmania. Kvalita a charakter voľnočasových aktivít dospelých ľudí,
kultúrno-výchovnej činnosti, zameranej na dospelú populáciu, ich záujmového a občianskeho
vzdelávania, teda tých procesov, ktoré sú predmetom skúmania kultúrno-osvetovej
andragogiky (Prusáková, 2005, s. 18) je do značnej miery determinovaná kvalitou výchovy
k voľnému času a výchovy vo voľnom čase, ktoré z pohľadu detí a mládeže skúma
pedagogika voľného času. Práve táto kontinuita, spolu s už viackrát spomenutým,
multidisciplinárnym charakterom skúmania voľného času stojí zrejme v pozadí názorov
o potrebe konštituovania samostatnej „vedy o voľnom čase“, ktorá je chápaná ako veda
integračná, v ktorej splýva rozvoj teórie príslušných vied o výchove, ale tiež rozvoj obsahovo
relevantných sociologických, psychologických a ekonomických teórií a výskumov (Pries,
2006, s. 12). Bolo by asi chybné a krátkozraké a priori odmietať túto alternatívu
potencionálneho vývoja v skúmaní voľného času, najmä z hľadiska efektov, ktoré sú spojené
s uplatnením synergického prístupu. Domnievame sa však, že na ceste ku komplexnej vede
o voľnom čase musia doposiaľ existujúce etablované vedné disciplíny neustále sústreďovať
svoju pozornosť na tie otázky a aspekty voľného času, ktoré sú pre ne typické. Jednou
z takýchto otázok je bezpochyby aj axiologická analýza voľného času.
Voľný čas ako hodnota
Voľný čas sa v industriálnej spoločnosti ustanovil ako prvok, ktorý má hodnotu, pričom pod
pojmom hodnota rozumieme uznávanú kvalitu (význam, dôležitosť) hodnotenej skutočnosti.
Hodnotu voľného času môžeme posudzovať v niekoľkých rovinách. V individuálnej rovine
sa hodnota voľného času, v zmysle jej vyššie uvedenej všeobecnej definície, najčastejšie spája
s možnosťou špecifickej sebarealizácie človeka. Subjektívny rozmer hodnoty voľného času
zdôrazňuje aj S. Kučerová (1994, s. 17), ktorá konštatuje, že voľný čas je nesmierna hodnota,
ale nie hodnota sama o sebe a sama pre seba, ale ako neobmedzená možnosť človeka vrátiť sa
k sebe samému, k svojmu autentickému plnému životu, premýšľať o hodnotách, uvedomovať
si ich ohrozenie a venovať sa ich záchrane. Voľný čas spolu s inými hodnotami tvorí súčasť
hodnotového systému a v závislosti od významu, ktorý v tomto systéme má ovplyvňuje aj
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hodnotovú orientáciu človeka (por: Poliach, Salbot, 2007, s. 48). Hodnotový systém a ideály
zásadným spôsobom ovplyvňujú životný štýl človeka. V odbornej literatúre sú k dispozícii
rôzne klasifikácie a charakteristiky životných štýlov. Postavenie a význam, ktoré sa voľnému
času v životnom štýle pripisujú dokumentuje klasifikácia životného štýlu, tak ako ju uvádza
M. Žumárová (2001, s. 154-155):
• pracovne orientovaný životný štýl – kde je profesionálna činnosť vnímaná ako
ústredný zmysel života a voľný čas je chápaný ako zostatková kategória, ktorá slúži
predovšetkým k telesnému odpočinku, rekreácii a zotaveniu,
• hedonistický životný štýl – ktorý sa vyznačuje presunom životných záujmov do
oblasti voľného času, rodiny a súkromia, práca je nevyhnutná k užívaniu si vlastného
voľného času,
• celistvý životný štýl – snažiaci sa obmedziť oddelenie životných oblastí práce
a voľného času.
Ak dnes akceptujeme tézu, že voľný čas patrí k hodnotám, ktoré ľudia najviac oceňujú
musíme uvažovať o voľnom čase nie len ako o hodnote individuálnej ale aj ako o hodnote
sociálnej, t. j. entite, ktorej význam sa rešpektuje a uznáva v širšom sociálnom kontexte. Aj
v prípade rezervovaného prístupu k názorom anticipujúcim prechod ľudstva do tzv.
spoločnosti voľného času (teda k téze o marginalizácii významu práce), je zreteľným faktom,
že aj sociálna hodnota voľného času kontinuálne narastá. M. Kaplánek (2009, s. 12)
historický vývoj tohto javu sumarizuje nasledovne:
• voľný čas sa stal (od polovice 19. storočia) pre široké vrstvy obyvateľstva znakom
sociálneho vzostupu a rastu,
• industrializácia spolu so zvýšenými nárokmi na výkon a produktivitu práce si vynútila
predĺženie doby na rekreáciu a konzum,
• rôzne formy skracovania pracovnej doby sa stali tiež prostriedkom proti rastúcej
nezamestnanosti,
• vďaka alternatívnym politickým hnutiam je od 70. rokov 20. storočia niektorými
politickými subjektmi podporovaná hodnotová orientácia spojená so systémom
voľného času,
• od polovice 19. storočia až po dnešok došlo k silnej redukcii pracovnej doby
a rozšíreniu voľného času.
K uvedeným faktorom možno dodať, že podpora voľného času a voľnočasových
aktivít má zo strany spoločnosti aj iné, pragmatické, pozadie. Spoločenský život nemá len
hospodárskosko-ekonomický, ale aj sociálno-politický rozmer. V tomto kontexte sa
stabilizácia spoločnosti spája aj s oblasťou voľného času jej členov a to nie len v zmysle
antického „chlieb a hry“. Z pedagogického aj z andragogického hľadiska je dôležité uvedomiť
si, že vytváraním podmienok pre racionálne využívanie voľného času sa zároveň vytvára
prostredie preventívne vo vzťahu k rôznym sociálno-patologickým javom. Hodnota voľného
času, resp. jeho význam pre jednotlivca a spoločnosť sa najčastejšie spája s charakteristikou
jeho funkcií.
Funkcie voľného času
Identifikovanie funkcií voľného času je dôležité pre pochopenie samotnej podstaty tohto
fenoménu, jeho zmyslu a dôsledkov na ich zohľadňovanie v spoločenskej praxi, vytváranie
podmienok na ich uplatnenie, realizáciu v živote jednotlivca a spoločnosti (Kratochvílová,
2004, s. 86). V relevantnej odbornej literatúre (pedagogickej, andragogickej, sociologickej
i psychologickej) je problematika funkcií voľného času pomerne široko rozpracovaná.
Jednotliví autori prezentujú a analyzujú rôzne štruktúry a klasifikácie funkcií voľného času,
pričom nezriedka ide o modifikované označenie rovnakého, resp. veľmi podobného obsahu.
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Viacerí z nich pripomínajú, dnes už klasické, vymedzenie základných funkcií voľného času
podľa J. Dumazediera. Ako sme už uviedli, tento francúzsky sociológ identifikuje tri funkcie
voľného času:
• odpočinok
• zábava
• rozvoj človeka.
Ďalšia, pomerne často uvádzaná, klasifikácia funkcií voľného času vychádza
z názorov H. W. Opaschowského. Tento významný predstaviteľ nemeckej teórie voľného
času, vo svojej práci „Pedagogika voľného času“ (1976), hovorí o nasledovných funkciách:
•
rekreácia – ako oddych a uvoľnenie (odpočinok, činnosti prospešné pre zdravie, aj
„nič nerobenie“),
•
kompenzácia – ako rozptýlenie a zábava (kompenzácia nedostatkov, sklamaní,
odriekania, najmä neuspokojených potrieb a ambícii na uznanie, pozornosť a úctu,
uplatnenie sa),
•
edukácia – ako učenie sa a ďalšie vzdelávanie (napr. celoživotné vzdelávanie,
sociálne učenie),
•
kontemplácia – ako sebaurčenie a sebaobjavovanie (hľadanie zmyslu života,
meditácie, rozjímanie, náboženské aktivity),
•
enkulturácia – ako kultúrny rast a kreativita (kultúrna aktivita, kultivácia vlastných
možností prostredníctvom umenia, športu, kultúry bývania, umeleckej tvorby).
•
komunikácia – ako nadväzovanie partnerských a iných vzťahov, dorozumievanie sa
(výmena informácii, sociálne kontakty medzi jednotlivcami a skupinami, osobné
vzťahy, stretávanie sa, rozhovory),
•
participácia – ako sociálna orientácia a spoločná skúsenosť (napr. v rodine,
susedstve, spolupráca, stabilizácia) (por. napr. Kratochvílová, 2004, s. 89; Hofbauer,
2004, s. 15; Šerák, 2005, s. 41).
Súčasný francúzsky autor Roger Sou do spektra funkcií voľného času zaraďuje:
•
psychosociologickú funkciu – uvoľnenie, zábava, rozvoj,
•
sociálnu funkciu – socializácia, symbolická príslušnosť k nejakej sociálnej skupine,
•
terapeutickú funkciu – zahŕňa zdravotné hľadisko, zmyslový vývoj, prevenciu
chorôb, zdravý životný štýl.
Z pohľadu voľného času dospelých je podnetná jeho myšlienka o ekonomickej
funkcií voľného času, ktorá doceňuje hospodársky význam voľného času pre jednotlivca
a spoločnosť a pozitívny vplyv na uplatnenie sa človeka v profesijnej činnosti. Všíma si aj
výdavky účastníkov na voľnočasové aktivity (In Hofbauer, 2004, s. 14).
V pedagogickej literatúre, zameranej na voľnočasovú výchovu detí a mládeže, sa často
zdôrazňuje preventívna funkcia voľného času. Táto funkcia sa orientuje na poskytovanie
rozličných možností zaujímavých ponúk hodnotného využívania voľného času v záujmovej
a inej činnosti ako účinnej ochrany pred konzumným spôsobom života i trávením voľného
času, pred negatívnymi spoločenskými javmi, brutalitou a násilím, trestnou činnosťou
a kriminalitou, drogovými a inými závislosťami. Vytváranie dostatočných možností
pre pozitívne voľnočasové aktivity, pestovanie správnych postojov k voľnému času ako
k významnej individuálnej a spoločenskej hodnote, zapájanie detí a mládeže do pravidelnej
záujmovej činnosti je nevyhnutným predpokladom pri zamedzovaní sociálno-patologických
javov (bližšie napr. Hroncová 1996; s. 2, Emmerová, 2007, s. 121-122; Kratochvílová, 2004,
s. 88 a i.). Prirodzená reflexia sociálnej reality spojená so základnou dávkou andragogického
optimizmu nás vedie ku konštatovaniu, že aj racionálne (napr. edukačné) zhodnocovanie
voľného času dospelých pri zohľadnení špecifík tohto ontogenetického štádia, disponuje
významným preventívnym potenciálom.
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Na základe analýzy odbornej literatúry ako aj výsledkov vlastného skúmania voľného
času môžeme vo vzťahu k jeho funkciám a charakteru aktivít, ktoré ich obsahovo sýtia
formulovať niekoľko všeobecných záverov:
• Všetky funkcie voľného času bez ohľadu na ich pomenovanie vyjadrujú „len“ určitý
potenciál, očakávania vzťahujúce sa k voľnému času zo strany jednotlivca alebo
spoločnosti. Reálnu hodnotu (význam) nadobúdajú až vtedy, keď je tento potenciál
využitý prostredníctvom konkrétnych voľnočasových aktivít.
• Centrálnou „témou“, ku ktorej, viac či menej explicitne, smerujú jednotlivé funkcie
voľného času je sebarealizácia. Máme tým na mysli sebarealizáciu individuálnu, ale
aj sebarealizáciu na úrovni rôznych sociálnych vzťahov a štruktúr, ktorá umožňuje
človeku plnohodnotne prežívať svoj život, ale aj aktívne vstupovať do života
spoločnosti. Takáto sebarealizácia by mala podľa H. W. Opaschowského pomáhať
ľuďom k dosiahnutiu tzv. „relatívnej autonómie“. Relatívne autonómny jednotlivec sa,
podľa tohto autora, má vyznačovať nasledovnými vlastnosťami:
− schopnosť odolávať rôznym vonkajším tlakom,
− nezávislosť a flexibilita,
− schopnosť rozvíjať sa a slobodne si vyberať, ako vo všetkých oblastiach života
(rodina, zamestnanie, politika, spoločnosť, kultúra),
− schopnosť aktívne sa podieľať na vytváraní životného prostredia (In Kaplánek,
2008, s. 47).
• Jednotlivé klasifikačné štruktúry funkcií voľného času je potrebná vnímať ako
systémy, ktoré charakterizuje vnútorná dynamika a otvorenosť. Prikláňame sa
k názorom tých autorov (napr. E. Kratochvílová, B. Horbauer, M. Šerák a i.), ktorí
konštatujú, že sa dá reálne predpokladať, že blízka či vzdialená budúcnosť
zaktualizuje ďalšie z potencionálnych významov mnohorozmerného fenoménu, akým
voľný čas je, a ktoré sa vyčlenia ako jeho ďalšie funkcie.
Záverom
Výchova a vzdelávanie sú historicky etablovaným spôsobom zhodnocovania voľného času.
Bez ohľadu na meniaci sa charakter voľného času i spoločnosti samotnej je,
s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, možné vysloviť predpoklad, že ani v budúcnosti
dramaticky neklesne význam a potenciál voľnočasovej edukácie detí, mládeže, dospelých
i seniorov. Tento predpoklad legitimizuje aj všetky teoretické snaženia a praktické aktivity
orientované na túto oblasť existencie človeka.
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Filozofování s dětmi jako program prevence násilí
Petr Bauman
Abstrakt. Příspěvek představuje program Filozofie pro děti v aplikaci na oblast prevence
násilí. Zabývá se teoretickými východisky této aplikace (násilí jako konceptuální problém,
filozofický dialog jako prostředek prevence násilí, koncept transformace školní třídy
v community of inquiry), nastiňuje základní rysy kurikula programu LaTraversée navrženého
pro první stupeň základní školy a představuje klíčové aspekty metodického rámce programu.
Úvod
Cílem tohoto příspěvku je představit a diskutovat teoretická východiska a možnosti aplikace
programu Filozofie pro děti (Philosophy for Children) s ohledem na problematiku prevence
násilí, tedy ve vztahu k relativně úzce vymezené oblasti možných cílů výchovy a vzdělávání,
zejm. výchovy etické. Podrobnější obecné představení programu Filozofie pro děti může čtenář nalézt v jiných publikacích, např. Bauman a Cvach (2008), Sasseville (2009) aj.; obecněji
o filozofování s dětmi a etické výchově pojednávají zejm. Sharp a Splitter (1995).
Na úvod pouze shrňme, že program Filozofie pro děti jako pedagogický přístup a jedna
z nejkomplexněji rozpracovaných a světově nejrozšířenějších podob realizace ideje filozofování s dětmi (srov. UNESCO 2007) jako možnosti transformace formálního vzdělávání je
rozvíjen od konce šedesátých let minulého století na základě myšlenek Matthew Lipmana
(1923–2010), amerického profesora logiky a estetiky na Kolumbijské univerzitě a později
zakladatele Institutu pro rozvoj filozofie pro děti (Institute for the Advancement of Philosophy for Children) na univerzitě v Montclair, a jeho kolegů, zejm. Ann Margaret Sharp (1942–
2010). Základními cíli programu jsou rozvoj myšlení (na rovině individuální) a příprava pro
život v demokratické společnosti (na rovině sociální). Jeho filozofickými kořeny jsou principy
pragmatické filozofie a pedagogiky (Peirce, Dewey, Mead, Buchler aj.), tj. přesvědčení, že
pravdivost a podstatu věcí poznáváme nejlépe v dialogu, kdy můžeme své poznání a postoje
konfrontovat s poznáním a postoji druhých, a důraz na učení skrze praxi. Z hlediska pedagogicko-psychologického má Filozofie pro děti blízko k Vygotského sociálnímu konstruktivismu.
Za téměř 40 let existence si program vydobyl celosvětový ohlas včetně pravidelných
mezinárodních konferencí ICPIC (International Council of Philosophical Inquiry with Children), oficiální podpory UNESCO a publikací na renomovaných univerzitách (Harvard, Cambridge). Po stránce obsahové kurikulum tohoto programu (rozpracováváno pro děti od předškolního věku až po dospělé) tvoří logika, etika, estetika, sociální filozofie, filozofie jazyka
nebo filozofie přírody, nejnověji pak téma přírodních věd a matematiky, dále problematika
sexuální výchovy a prevence násilí zpracovaná M. Sassevillem a jeho kolegy na univerzitách
v Montréalu a v Québecu (Kanada), na kterou se v tomto příspěvku podrobněji zaměříme.
Násilí jako konceptuální problém
Program Filozofie pro děti: prevence násilí vznikl jako výsledek spolupráce La Traversée,
montrealského centra psychosociální pomoci dětem a ženám, které se staly oběťmi sexuálního
násilí a zneužívání, s pedagogy z filozofické fakulty Lavalovy univerzity v Québecu v letech
1998–2005 (včetně experimentálního ověřování na třech základních školách, srov. Audrain,
Cinq-Mars a Sasseville 2003). Program byl koncipován jako odpověď na potřeby klinické
a preventivní praxe s cílem oslovit děti ve věku 5–11 let, a to nikoli formou preventivních
přednášek, udílení rad o bezpečném chování apod., ale způsobem, který by jednak umožňoval
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rozvoj pozitivního sebehodnocení a sociálních dovedností dětí, jednak se dotýkal problému
násilí hlouběji než je u podobně zaměřených programů obvyklé.
Fenomén násilí zde totiž není nahlížen pouze jako sociálně-patologický jev, tedy jako
určitá forma společensky nepřijatelného chování, ale především jako fenomén, který zasahuje
myšlení člověka nebo z myšlení přímo vychází. Cílem je přitom, v posledním zmíněném
ohledu, pomoci dětem rozvíjet jejich myšlení (usuzování) ve vztahu k násilí, zvýšit jejich
citlivost vůči různým formám násilí, rozvíjet schopnost dětí násilí identifikovat a pojmenovat,
ovšem také si představit harmoničtější svět bez násilí. Uvažování o násilí tak vede k reflexi
pojmů, jako je nenásilí, spravedlnost, právo a podobně.
Zdůvodnění filozofického přístupu k prevenci násilí se ovšem neopírá pouze o konceptuální analýzu problému, ale vychází rovněž z reflexe zkušeností klinické praxe. Ukazuje
se totiž, že násilí není problémem pouze na rovině fyzické, psychické či sociální, ale také, a to
nezanedbatelně, na rovině konceptuální. Rovina konceptuální totiž může za určitých okolností
nabývat zcela zásadního významu. Například dětské oběti sexuálního zneužívání ze strany
vlastních rodičů se ocitají v situaci, kdy rodič nejenže porušuje určitou sociální normu, resp.
fyzickou hranici dovoleného kontaktu, ale tím, že sexualizuje rodičovskou lásku, v myšlení
dítěte zcela zamlžuje samotný koncept lásky jako takové. Jak vyplývá ze zkušeností klinické
praxe, oběti sexuálního zneužívání často ani později v dospělém věku nejsou zcela schopny
odlišit lásku erotickou od jiných typů intimních vztahů a v podstatě jsou téměř neschopny
takový vztah navázat. Násilí tak nespočívá pouze v samotném překročení fyzických hranic,
ale už v samotné skutečnosti, že dítě je stavěno do situace, které nemůže porozumět, pro
kterou ani nenachází slova, kdy nedokáže porozumět ani vlastním pocitům. V situaci, kdy
dochází k sexuálnímu zneužívání v rámci rodiny a vnitřní fungování rodiny se dostává do
konfliktu s tím, jak je nastaveno fungování společnosti, jejíž je součástí, se rovněž velmi
problematickými stávají pojmy jako hranice, norma, správné a nesprávné apod. Ostatně
všimněme si, jak často bývá v souvislosti se sexuálně motivovaným násilím mezi dospělými
problematizováno vymezení tak zásadních konceptů jako oběť a viník: „Vždyť si o to
říkala…“.
Rovněž oběti šikany se často dostávají do situace, kdy netrpí pouze násilím fyzickým či
psychickým, ale také „násilím konceptuálním“. Je jim vnucována představa jejich situace jako
situace bezvýchodné, oznámení nepřípustného jednání vůči své osobě autoritám je nazýváno
žalováním, zbabělostí nebo zradou kamarádů, pláč je označován za projev slabošství, ubližování je považováno za zábavu. Z pohledu dospělých může dojít k zaměňování nevinného
kamarádského pošťuchování a šikany: šikana může být nazývána nevinnou klukovinou – ale
také naopak.
Nemusíme ovšem zacházet až do takto extrémních situací. Děti se zcela běžně dostávají
do situací, kdy je pro ně obtížné reflektovat vlastní pocity, které jsou nejenže velmi smíšené,
ale současně pro ně ani nenacházejí slova: žárlivost vůči mladšímu sourozenci, neochota
podělit se o oblíbenou hračku – byť by si ji vzal kamarád – apod. Ukazuje se, že děti, které
neměly dostatek podnětů k rozvoji své slovní zásoby uplatnitelné v potenciálně konfliktních
situacích, například byly často napomínány či trestány bez náležitého porozumění důvodům,
které k tomuto rodiče a vychovatele vedou, nesetkaly se s dostatkem příkladů verbálního
vyjádření nesouhlasu s určitým jednáním, mají v konfliktních situacích častěji tendenci jednat
zkratkovitě a sahat k násilí verbálnímu či neverbálnímu (srov. Audrain, Cinq-Mars a Sasseville 2003).
Rovněž problém násilí prezentovaného v médiích nemusí nutně spočívat v samotném
explicitním zobrazení násilí, ale ve skutečnosti, že násilí je prezentováno na rovině obrazu,
v podobě ikonické či symbolické, bez náležitých jazykových prostředků, které by umožnily
hlubší reflexi a vědomé zpracování tohoto obrazu. Žel, deficit jazykových prostředků ve
sledovaném mediálním sdělení (nemusí se nutně jednat o akční film, může to být „pouhá“
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fotografie v seriozním televizním zpravodajství nebo novinách) často není kompenzován ani
rozhovorem s rodiči nebo jinými dospělými či vrstevníky, který by tuto reflexi umožnil.
Filozofický dialog jako prostředek prevence násilí
Na základě výše uvedeného docházíme k tomu, že etická výchova, která si klade za cíl
prevenci násilí, musí mimo jiné vytvářet prostor pro rozvoj myšlení (a jazyka jako nástroje
myšlení), úsudku, schopnosti identifikovat prvky násilí v různých životních situacích,
pojmenovat je a reflektovat, navrhovat alternativy řešení dané situace, které by umožnily
vyhnout se násilí – nebo hledat důvody, které by použití násilí ospravedlnily, posuzovat tyto
důvody, zda se jedná o důvody dostatečné a dobré atd. Prevence násilí by se tedy neměla
omezovat pouze na nácvik vhodného jednání, resp. sociálních dovedností,113 ale měla by
vytvářet příležitosti k hlubšímu promýšlení různých aspektů násilí a souvislostí, které se
s násilím (nebo obecně s jednáním člověka) pojí: příčiny, motivy, důvody, kontext, důsledky,
hodnoty apod. Děti by měly nenásilné jednání praktikovat, ale také rozumět tomu, oč se úsilí
o redukci násilí opírá. Měly by mít příležitost hlouběji porozumět významu konceptů jako
svoboda, mír, rovnost, demokracie, právo, spravedlnost, lidskost, sounáležitost apod., a to
skrze vlastní praxi racionálního uvažování, která je nutným předpokladem vyrovnávání se se
stereotypizací, předsudky a konflikty (srov. Lipman 2003, s. 105nn).
Jak argumentují někteří autoři (srov. např. příspěvek doc. Vacka v tomto sborníku),
morální gramotnost zahrnuje mimo jiné také schopnost identifikovat morální fakty (hodnoty).
Cílem je tedy porozumění, nikoli pouhá bezmyšlenkovitá (byť společensky žádoucí a pro
danou situaci adekvátní) reakce. Ve filozofickém přístupu k prevenci násilí nicméně jdeme
ještě o krok dále. Schopnosti identifikovat hodnoty (rozpoznat správné od špatného) může být
totiž rozuměno tak, že tyto hodnoty jsou předem jasné, víceméně bezrozporné, obecně uznávané, a tedy závazné, přičemž schopnost poznat správné se (snad díky Sókratovské tradici)
více či méně ztotožňuje s automatickou nutností to správné přijmout a špatné zavrhnout.
Otázka „Jaké jednání je v dané situaci správné?“ se tak může velmi blížit otázce „Jaké je
hlavní město Ukrajiny?“ Odpověď je tazateli předem známá, otázkou zůstává pouze způsob,
jak k ní dotazovaného přivést. Nechceme-li ovšem upadnout do pedagogické pasti moralizování či dokonce manipulativního přesvědčování, klademe zvláštní důraz na to, aby výchova
dětem dávala prostor pro hledání, objevování a racionální prověřování hodnot z hlediska
relevance pro jejich vlastní životní zkušenost. Tím sice dáváme hodnoty, které jako pedagogové uznáváme, všanc, nicméně s důvěrou, že jsou-li hodnotami skutečnými, v tomto prověřování obstojí.
Racionální úvaha přitom, podle M. Lipmana (2003, s. 111), pomáhá trojím způsobem:
jednak naše znalosti pomocí logického usuzování rozšiřuje, díky argumentaci určité vědění
obhajuje a prostřednictvím kritické analýzy je uvádí v soulad. V tomto ohledu není filozofující přístup k hodnotové výchově (potažmo k prevenci násilí) rezignací na předávání hodnot,
ale naopak: v případě, že se ocitáme v situaci, kdy se střetávají různé hodnotové rámce a východiska, čehož jsme v současném multikulturním světě svědky stále častěji, je možné se
opodstatněně domnívat, že hledání a posuzování hodnot v kontextu filozofického dialogu
bude v takové situaci funkčnější alternativou než autoritativní prosazení konkrétního pojetí
hodnot.
Je-li důraz kladen na schopnost identifikovat násilí v určité situaci, předpokládá se zde
platná definice násilí, přičemž daný problém se redukuje na stránku empirickou a logickou:
113

Jak naznačují některá výzkumná sdělení, například mezi dětmi, které šikanovaly ostatní, byly identifikovány
jak ty, které nedisponovaly dostatečným repertoárem rozvinutých sociálních dovedností a násilí bylo do určité
míry způsobem, jakým byli zvyklé vztahovat se k ostatním, tak děti, jejichž sociální dovednosti byly rozvinuty
adekvátně, pouze se z nějakého důvodu přiklonily k násilnému chování (srov. Kaudiainen et al. 2002).
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schopnost rozpoznat v určitém jednání definiční prvky násilí a odvodit, že toto jednání je
špatné (platí-li, že násilí je špatné). Naopak zdůrazňujeme-li hlubší filozofické zkoumání
konceptu násilí, bude problém výrazně komplexnější. Budeme například:
• zohledňovat kontext problému: Může být smích projevem násilí? Co například smích na
pohřbu?
• vyjasňovat podstatu problému jeho odlišováním od problémů jiných: Kdy se smích nad
špatným vtipem stává výsměchem vypravěči?
• zkoumat problém z více perspektiv: Může být násilí, které je špatné z hlediska etického,
dobré z hlediska estetického, tj. krásné?
• hledat a posuzovat důvody, které mohou být s problémem spojovány: Může být násilí
použito k zabránění jinému násilí? Je strach dobrý důvod k napadení toho, koho se
obáváme?
• navrhovat a ověřovat hypotetické varianty řešení určitého problému: Předpokládáme-li, že
násilí v důsledku vždy ublíží, a proto je nepřijatelné, bylo by možné najít situaci, kdy by
určité jednání neubližovalo, a přesto bylo považováno za nepřijatelný projev násilí?
• identifikovat (často skrytá) východiska svých tvrzení: Někdo může například tvrdit, že
uhodit někoho je špatné, protože je to akt násilí. Tato argumentace ovšem staví na předpokladu, že veškeré akty násilí jsou špatné. Pokud by se toto východisko ukázalo jako
neplatné, otevřela by se cesta k možnému zpochybnění uvedeného tvrzení, případně
bychom museli hledat jiné východisko, o které bychom toto tvrzení opřeli (např. idea
lidské důstojnosti).
• posuzovat problém z hlediska možných důsledků: Můžeme si dovolit tvrdit, že člověk
neodpovídá za své jednání, pokud není střízlivý? Jaké by mělo důsledky, pokud by toto
tvrzení platilo?
• zvažovat koherenci (bezrozpornost) tvrzení, která se vážou k určitému problému: Někdo
může souhlasit s tvrzením, že určité jednání je správné, pokud se lidé, kterých se týká,
dohodnou, že jim vyhovuje. Někdo může souhlasit s tvrzením, že lidé nejsou schopni
dohlédnout dosah svého jednání, a tudíž nejsou schopni určit, koho se dané jednání bude
týkat. Můžeme však souhlasit s oběma těmito tvrzeními současně?
• nacházet v určité zkušenosti podstatné problémy a otázky včetně jejich vzájemných souvislostí a přesahů tak, aby mohly být zobecněny jako východiska pro nalézání a další
zkoumání určitých jednotících principů: „Když zabiješ muže, ukradneš mu život. Ukradneš
jeho ženě právo na manžela, jeho děti oloupíš o otce. Když zalžeš, ukradneš někomu právo
zvědět pravdu. Když podvádíš, ukradneš právo na spravedlnost. Není ohavnější čin než
krádež,“ říká například Khaled Hosseini v knize Lovec Draků. Jak jsou ovšem identifikované souvislosti zdůvodněné? Plyne z nalezené souvislosti, že krádež je „nejohavnějším
činem“? apod.
Stojí za povšimnutí, že konceptuální analýza určitých problémů, byť by byla velmi
potřebná, v praxi často není vůbec prováděna nebo je prováděna spíše nereflektovaně a intuitivně. Vzpomeňme například poměrně běžnou situaci, kdy rodič – s cílem preventivního
působení – vybízí svého potomka, aby se nedával do řeči s cizími lidmi. Ovšem víme zcela
jistě, kdo je to „cizí člověk“? Znamená „nedat se do řeči“ neodpovědět na pozdrav? Splní dítě
zadání, pokud dotyčného bez řeči vpustí do domu? Nehledě na související problémy, které
přímo vybízejí k hlubšímu zkoumání: Může být ostentativní ignorování člověka, který mne
osloví, chápáno jako projev násilí? Jak vést k ostražitosti vůči „cizímu“ a přitom neposilovat
nezdravou nedůvěru vůči světu nebo stereotypy, z nichž vyrůstají xenofobní či rasistické
postoje?
Má-li být pedagog schopen vhodně využít filozofický dialog jako přístup k prevenci násilí, potřebuje si mj. osvojit filozofické myšlení, tj. schopnost nahlížet dílčí zkušenosti jako
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fenomény nevšední, nesamozřejmé, hodné zájmu i zkoumání, získat postoj kritický vůči tendenci považovat vlastní pohled či závěr za jediný možný, správný a konečný, rozlišovat „pracovní závěry“ (sloužící jako shrnutí výsledků dosavadního zkoumání, možná jako podklad
pro aktuální situací vyžadované jednání, zároveň jako počátek zkoumání dalšího, M. Lipman
je označuje termínem mediating judgements) a závěry konečné (culminating judgements).
Pedagog by měl být autoritou procesuální, nikoli ideologickou. Měl by zasahovat zejména
vhodně kladenými otázkami, které budou dialog prohlubovat, nikoli manipulovat. Měl by
dbát na dodržování vzájemného respektu ve skupině a logické disciplíny v argumentaci,
nikoli na to, aby zněly „ty správné názory“. Měl by pečovat o to, aby skutečnost, že „každý to
vidí po svém“, nebyla úvodem k lacinému relativizování či závěrem diskuse, ale naopak
východiskem k dalšímu společnému hledání a prohlubujícímu zkoumání.
Podle M. Gregoryho (2007) je možné v rámci filozofického dialogu, kdy se snažíme
hlouběji prozkoumat určitý problému, tedy i fenomén násilí, identifikovat čtyři fáze: (1) Východiskem je naše zkušenost, v níž identifikujeme různé filozofické dimenze: logickou, estetickou, etickou, sociální apod. (2) V těchto dimenzích pak můžeme identifikovat rozmanité
příležitosti ke kladení otázek, které reflexi zkušenosti určitým způsobem nasměrují, takže
(3) může započít vlastní zkoumání zvoleného problému, (4) na jehož konci chceme dospět k
určitému zdůvodněnému, informovanému, pro naši zkušenost relevantnímu a smysluplnému
úsudku. V duchu principů pragmatické pedagogiky pak můžeme říci, že zkoumání etických
otázek (etické dimenze problémů zahrnutých v naší zkušenosti) má potenciál rozvíjet schopnost etického usuzování, jež pak podle M. Lipmana (2003, s. 116) vede k redukci násilí. Lipman (tamtéž, s. 115) ve své úvaze dokonce považuje „intelektuální ctnosti” rozvíjené ve filozofickém dialogu (respekt k názorům druhých, oddanost racionalitě, intelektuální kreativita
při formulaci nových hypotéz, trpělivá otevřenost vůči spoludiskutujícím aj.) za integrální
součást morálního charakteru.
Sociální rozměr filozofického dialogu (community of philosophical inquiry)
Jak jsme naznačili již výše, filozofický dialog není pouhou konverzací: má svůj cíl, směřuje
k dosažení určitého výsledku či závěru, byť tento může mít pouze charakter „pracovní verze”;
současně je toto směřování vedeno cestou, kterou se ubírá argumentace; má svou strukturu
a řídí se logickými pravidly. Nadto vše, alespoň v pojetí programu Filozofie pro děti, se tento
dialog odehrává ve společenství (srov. Lipman 2003, s. 83nn). Děti se učí nejen správně
logicky uvažovat, tvořit dobře formulované otázky a solidně podložené argumenty, ale také
respektovat ostatní i to, že samostatné uvažování nevylučuje spoluprácí. Nejde o soutěž, kdo
koho svými argumenty porazí, kdo má pravdu a kdo nikoli, ale o společné hledání.
V tomto smyslu se ovšem nejedná pouze o psychodidaktické hledisko zdůrazňující potřebu vytvoření prostoru pro dialog vzájemně se respektujících partnerů či příznivého sociálního a emocionálního pracovního klimatu. Z hlediska transformace školní třídy, resp. výuky,
v tzv. hledající společenství (community of inquiry) hraje navození atmosféry spolupráce
a bezpečí roli důležitou, nicméně pouze podpůrnou. Klíčový je cíl této transformace, kdy
všichni jsou motivováni ke sdílení svých myšlenek, jejich vzájemnému navazování i kritice,
protože si jsou vědomi toho, že každý může svým dílem přispět k hlubšímu porozumění diskutovanému problému a učit se tak jeden od druhého. Hledající společenství tedy není pouze
konceptem didaktickým či sociálně-psychologickým, ale především epistemologickým
(Ch. S. Peirce, G. H. Mead): dialog ve skupině je chápán jako prostředek překonávající deficity nejen co do individuální úrovně dosaženého poznání, ale také deficity individuální kognitivní vybavenosti: podaří-li se propojit dílčí poznatky, poznávací schopnosti a dovednosti
v jeden funkční synergický celek, je možné dospět k vědění pokročilejšímu co do kvantity
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i kvality. Ačkoli byl tento koncept původně formulován v kontextu filozofie vědy,114
z hlediska pedagogicko-psychologického, propojíme-li jej s poznatky sociálního konstruktivismu navazujícího na práce L. S. Vygotského, můžeme hledající společenství vnímat nejen
jako prostor pro rozvoj společného poznání, ale také jako příležitost pro seberealizaci a rozvoj
myšlení každého z účastníků.
Idea hledajícího společenství vychází z teze, že stejně jako je důležité samostatné myšlení, rovněž tak zásadní význam má vzájemná interakce (dialog). V dialogu se totiž jednotlivci učí nejen formulovat a srozumitelně prezentovat své myšlenky, ale získávají také okamžitou zpětnou vazbu, učí se přijímat souhlas (pochvalu) i nesouhlas či výtky vůči logické
stavbě svých výpovědí. Nadto se učí také vzájemnému respektu a toleranci, které však nejsou
bezbřehé, ale jsou zasazeny do jasně vymezených hranic pravidel logického uvažování.
Všichni, kteří se na hledajícím společenství podílejí (tedy žáci i učitel), se rovněž učí vzájemně si naslouchat a sdílet své myšlenky, dílčí postřehy, názory a argumenty, které se účastníci
diskuze snaží propojovat a stavět z nich mozaiku odpovědí na otázku, která je právě v centru
pozornosti skupiny.
Z hlediska výše popsaných čtyř fází filozofického dialogu je hledající společenství,
kromě již popsané přidané hodnoty „kognitivní synergie“ (obvykle označované spíše výrazy
sociální kognice či distributivní myšlení), příkladem hodnoty sdílené zkušenosti. Žáci, kteří se
obvykle učí myslet a učit se samostatně, resp. v interakci s vyučujícím, zjišťují, že se také
mají co naučit jeden od druhého: tj. učí se myslet sami za sebe společně s ostatními. Sociální
zkušenost se stává integrální součástí vzdělávací praxe, nikoli pouze jejím doprovodným
jevem. Děti se do školy nechodí učit jen „spolu s ostatními“, ale také společně – a nikoli
pouze „ve vzájemné spolupráci“ (srov. koncept kooperativního učení), ale jeden od druhého.
Koncept hledajícího společenství neoznačuje pouze školní třídu (subjekty edukace), ale také
samotný proces učení (viz výše uvedený pokus naznačit tuto skutečnost výrazy „transformace
školní třídy“ a „transformace výuky“).
M. Lipman (2003, s. 95–98) mezi charakteristické rysy hledajícího společenství řadí
zejména: inkluzivitu, participaci, sdílenou kognici (jednotliví účastníci uplatňují na sebe
navazující různé akty myšlení), vztahy tváří v tvář nesoucí neverbální obsahovou rovinu
dialogu, zaujetí pro hledání významu, společné uvažování, pocit solidarity, nestrannost,
výskyt modelových rolí (učitel, zkušenější spolužák nebo také literární postava může sloužit
jako vzor angažovanosti a zapojení do filozofického dialogu), samostatné myšlení (nonkonformní názory, nejsou-li samoúčelnou snahou o stržení pozornosti na svou stranu ale výrazem
zájmu o stanovisko, které aktuálně není majoritní, mohou být pro výsledek společného
hledání velkým přínosem), kultivované vyjadřování nesouhlasu jako běžnou součást dialogu,
důraz na používání racionální argumentace, zdůvodňování stanovisek, naslouchání apod.
Tak jako je možné učit se etickému usuzování skrze praxi zkoumání etických otázek, je
podobně nezbytné osvojovat si v každodenním životě metody nenásilného řešení konfliktů.
Pokud se děti učí společně reflektovat svoji zkušenost, zároveň si uvědomují rozmanitost
svých názorů a učí se pojmenovávat podstatu jejich rozdílnosti, případně objevují, že různá
vyjádření mohou odrážet tutéž podstatu, a tudíž ne vždy se musí jednat o rozpor či rozdíl
v názorech. Praxe společného filozofování, tj. filozofického dialogu, nezůstává u vyjasnění
stanovisek ve smyslu „shodli jsme se, že se neshodneme“. Naopak, toto je pouze výchozím
bodem dalšího společného zkoumání a hledání cest, jak rozdíly překonat – s cílem nalézt
hlubší porozumění zkoumanému fenoménu. Předpokládáme také (a naše praktické zkušenosti
to dokládají), že toto hledání bude tím obtížnější – ale současně bude přinášet tím výraznější
efekty – čím více bude diskutovaný problém pro zkušenost žáků bližší a důležitější.

114

V tomto kontextu se výraz community of inquiry obvykle překládá jako „badatelská komunita“.
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Z pohledu pragmatické pedagogiky není funkční o hodnotách, jako je mír či nenásilí,
vyučovat, je spíše nutné je zakoušet a tento prožitek dále reflektovat směrem k budování
hlubší, uvědomělejší a o zdůvodněné hodnoty opřené zkušenosti. Z pohledu filozofování
s dětmi je získání pozitivnějšího sebehodnocení a osvojení si sociálních dovedností, které
mohou být v jiných programech orientovaných na prevenci násilí považovány za samostatné
cíle, vnímáno pouze jako „vedlejší produkt“, resp. jako integrální součást výše popsaného
procesu, nikoli jako cíl o sobě. Předmětem filozofického dialogu paradoxně vůbec nemusí být
otázky násilí, již samotná „dialogická praxe“ (deliberation) v sobě totiž obsahuje praktickou
ukázku (modelový příklad) nenásilného řešení sporu. V hledajícím společenství děti zakouší,
co to je (ne)násilí, jakým adekvátním způsobem lze vyjádřit nesouhlas, jakým konstruktivním
způsobem je možné neshody nejen řešit, ale také zužitkovat k dosažení lepšího výsledku.
Program Filozofie pro děti: prevence násilí (LaTraversée)
Roli učitele v hledajícím společenství můžeme stručně popsat jako roli facilitátora: je procesuální autoritou (dbá na vytvoření nezbytné pracovní atmosféry, je-li třeba, upozorňuje na
logické problémy v jednotlivých výpovědích apod.), zejména v počátcích slouží také jako
model participace v dialogickém procesu, celkově tento proces usnadňuje a napomáhá žákům
v jejich rozvoji. Současně hraje klíčovou roli při vzbuzení a citlivém zaměření pozornosti
žáků na určitý podnět: vytváří prostor k reflexi určité situace či zkušenosti žáků, která reflexi
vyžaduje, případně vybírá jiný vhodný podnět otevírající cestu k diskusi filozofických otázek
či pojmů.
Z hlediska motivace k zapojení se do dialogu se osvědčil způsob, kdy podněty (otázky)
pro diskusi vybírají a formulují samy děti. K podnícení zájmu může sloužit řada prvků:
setkání s uměleckým dílem, hra, událost, která se ve škole přihodila, a zejména pak vhodně
zvolený didaktický text (nejčastěji ve formě příběhu), který má ideálně následující vlastnosti:
(1) představuje modelový dialog postav, s nimiž se čtenáři mohou ztotožnit a jimiž se mohou
nechat inspirovat k nápodobě, a zejména (2) obsahuje filozofické problémy, tj. fenomény
diskutabilní, blízké životní zkušenosti dětí a pro děti významné (srov. Splitter a Sharp 1995).
Z výše vedených důvodů je vhodné zejména použití textu, který nabízí více pohledů na určitý
problém, spíše otázky a problémy otevírá než aby nabízel hotová řešení.
V programu Filozofie pro děti: prevence násilí zmíněném již v úvodní pasáži našeho
textu byla pro možnost snadnějšího, cílenějšího a současně komplexnějšího navození témat
souvisejících s prevencí násilí vytvořena sada textů (filozofických příběhů), které jsou určeny
dětem ve věku cca 5–11 let (Côté a Sasseville 2011a, 2011b; Laurendeau 2011a, 2011c; Sharp
2011a, 2011b). V šesti dílech pokrývají celkem přes 700 témat jako například zvědavost,
apatie, bolest, být člověkem, cizí lidé, anorexie, dobré a špatné důvody, omluva, gesta,
hodnocení, intimita, intuice, jistota, křik, žárlivost, závist atd.
Předpokládá se, že takto zaměřená práce má být dlouhodobějšího charakteru. Za ideální
autoři programu považují pravidelné používání těchto textů, resp. setkávání se k diskusím nad
těmito texty a realizací navazujících cvičení a aktivit zaměřených na rozvoj dílčích dovedností, alespoň na jednu vyučovací hodinu jedenkrát týdně. Jak jsme naznačili již v našich
předchozích pracích (zejm. Bauman a Cvach 2008), ačkoli je to možné, v kontextu školní
praxe není nezbytné vyčleňovat pro tuto práci zvláštní vyučovací předmět (neexistuje-li ve
vzdělávacím programu školy již nějaký předmět obdobného zaměření, např. etická výchova),
filozofování s dětmi lze velmi snadno a funkčně začlenit do předmětů ostatních.
V případě, že byl jako motivační nástroj zvolen text, práce obvykle (zejm. ve třídě
starších dětí) začíná společnou četbou vybrané pasáže. Každý včetně učitele čte pouze malý
odstavec či dokonce jen větu tak, aby byla navozena situace, v níž mluví vždy pouze jeden,
další na něj navazuje, ostatní poslouchají a všichni společně sdílejí čtený děj. Pasáž obvykle
není delší než dvě strany. Poté jsou žáci vyzváni, aby se pokusili zformulovat, co je v textu
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zaujalo, ideálně ve formě otázek, které jsou poté zapsány na tabuli. Po výběru prvního tématu
či otázky může následovat úvodní cvičení či aktivita zaměřená na vyjasnění klíčových pojmů
apod. nebo diskuse prokládaná či zakončená podobně orientovanými aktivitami. Na diskusi je
možné navazovat (nebo diskusi mohou také předcházet) další aktivity navazujícími, jako jsou
literární či výtvarná tvorba apod. (viz metodické příručky k programu: Gagnon a Sasseville
2011a, 2011b; Laurendeau 2011b, 2011d; Sharp 2011c, 2011d). Na tomto místě nechceme
případného čtenáře vyčerpávat podrobným popisem příkladů těchto činností, není to ostatně
ani cílem tohoto příspěvku. Případné zájemce odkazujeme na citovanou literaturu nebo na
naše další publikace, jimiž bychom v budoucnu na tento text chtěli navázat.
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Rodina a nábožestvo ako základ budovania hodnôt dieťaťa
Pavol Tománek
Abstrakt. Príspevok prezentuje rodinu ako základnú inštitúciu, v ktorej prichádza
k budovaniu etických, náboženských a spoločenských hodnôt. Zameriavame sa na dieťa
v predprimárnom a primárnom období, charakterizujeme priebeh, resp. vývoj hodnôt v týchto
obdobiach a hľadáme odpoveď na vplyv rodiny a náboženstva na formovanie osobnosti
dieťaťa. Zaoberáme sa rodinnou a náboženskou výchovou, reflektujeme (evalvujeme), aké
zmeny vnímania rodiny a náboženstva dieťa pociťuje v predprimárnej a primárnej výchove,
resp. školskej dochádzke. Všímame si falošné predstavy o Bohu, ktoré sú deťom ponúkané
v rámci rodinnej výchovy. Poukazujeme na ich nedostatky a prezentujeme isté usmernenia.
Úvod
Výchova a vychovávanie je súčasťou každého jedinca už od narodenia. Dieťa a jeho vývin je
poznačený mnohými búrlivými procesmi. Od počiatočných prejavov prijatia/neprijatia
(odmietnutia) ešte v prenatálnom vývoji, kedy dieťa registruje podnety z okolia, až po
starecké múdrosti na sklonku životnej púte. Všetky podnety, ktoré prichádzajú zvonka, dieťa
určitým spôsobom registruje. Je šťastné, keď je mama šťastná, je smutné, keď je mama
smutná, dokonca prežíva úzkosť, keď je zamýšľané o jeho zmarení, zničení, o vražde (Tiňo,
2011, s. 3-4). Dieťa nie je akýsi objekt, ktorý ničomu nechápe zo sveta dospelých, veď predsa
deti nie sú zmenšeninami dospelých...neveria menej, ale veria inak (Jungová, 1999. s. 107).
Už pri počatí sa môže naštartovať výchova. Pretože už pri počatí sa veľmi výrazným
spôsobom rozbieha vytváranie osobnosti, jeho túžob a pohnútok (Verny – Kelly, 1993. s. 15).

1 Aktuálny stav
Empirické výskumy potvrdili skutočnosť, že dieťa je vychovávateľné (Korherr, 1996. s. 7780; Németh, 2010), už od samotného aktu počatia, resp. vzniku a začiatku nového života.
Rozprávanie sa s novým životom prinieslo uľahčený pôrod mnohým ženám. Dieťa sa cíti
prijaté, čo sa prejavuje aj v neskoršom veku, kedy sa výchova a učenie (nevynímajúc
evalváciu a autoevalváciu samotných detí) dieťaťa stupňuje nielen v rodine, ale predovšetkým
aj v škole či výchovných zariadeniach. (Brunclíková, 2011, s. 167-179). Dôležitú úlohu tu
zohráva i úloha otca. Jeho „prihováranie sa“ umožňuje lepšiu adaptáciu a osvojenie si
otcovského elementu po narodení dieťaťa, resp. dieťa nemá strach z otca, pretože jeho hlas
mu nie neznámy, už ho kdesi počulo. Na takomto základe sa potom ľahšie stavia
predprimárna výchova, utváranie si prvých neformálnych skupín, hodnotenie
i sebahodnotenie v procese výchovy. Dieťa musí cítiť bezpečie prostredia, do ktorého sa rodí.
Skúsenosť bezpečia lona matky je vystriedané bezpečím matkinej náruče. Očný alebo aj
telesný kontakt (vzatie dieťaťa do náručia) je vštepovaním múdrych kvalít (Korherr, 1996. s.
83-88) - neodsudzovanie a prijatie iných, zmysel pre societu – nebyť sám, ktoré dieťa využije
v neskoršom veku pri komunikácii s inými. Dieťa je mnohokrát učiteľom, je subjektom a nie
objektom vo výchove. Biblia hovorí o deťoch nádherné svedectvá, štruktúry, ktorých je
možné sa pridŕžať:
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Tab. 1: Svedectvá o deťoch vo Svätom Písme
Boh o deťoch vedel a poznal ich ešte pred
narodením,
Ž 8, 3 a Mt 21, 16
Bohu sa páči nefalšovaná chvála detí,
Prís 22, 6
deti sú vzorom dôvery pre dospelých,
Ž 139, 13.16
sú zrodené ako hriešnici,
Mt 18, 2-4
detská viera a jej pokora sú podmienkami prijatia
viery,
Ž 51, 7
najväčšiu zodpovednosť za deti nesú ich rodičia,
Mt 10, 42
deti sú vzorom všetkých veriacich, prijímajúcich
Krista (Jungová, 1999, s. 155).
Prameň: Hanesová, D. Náboženská výchova v školách..
Ef 6, 4

V rodinnej, náboženskej výchove, ale aj v osobnom živote, kde by náboženská výchova
(prípadne výchova k náboženstvám) nemala chýbať, sa rodina často upriamuje na Bibliu ako
na základ svojho smerovania vo vychovávaní svojich detí, v určovaní smeru v ich živote;
pričom s výchovou sa má začať od útleho veku. Podľa M. Montessoriovej (In Krankus, 1997,
s. 6-7) začína náboženská výchova v rodine už pri narodení dieťaťa. Iní autori uvádzajú, že
náboženská výchova sa uskutočňuje už počas prenatálneho vývoja dieťaťa (Tománek, 2007).
M. Montesorri odporúča, aby boli deti branné na slávenia liturgie, na sv. omše, na modlitby.
To, čo sa zakorení v detstve, sa ťažko dostane von z ich myslenia a činnosti v dospelosti.
V procese rodinnej výchovy je dôležitým faktorom oboznamovanie s poznatkami o Bohu,
resp. odovzdanie viery deťom. Vo výchove sa však čoraz častejšie objavuje nedostatok, kedy
samotný rodič nemá poznatky o Bohu, a chce ich doslova „natlačiť“ svojmu dieťaťu len preto,
lebo si to „istá“ situácia, či prostredie v danej chvíli vyžaduje. Vo výchove tak často
prichádza k paradoxnej situácii, kedy rodič nabáda k viere svoje dieťa, pritom sám neverí.
Samotným dublovaným paradoxom zostáva skutočnosť hodnotenia vplyvu náboženských
postojov, teda ako a podľa akých kritérií bude rodič postupovať vo výchovnom hodnotení
svojho dieťaťa? Výchova sa dostáva do kontrastu, nastáva škatuľkovanie hodnôt, ktoré sú tak
dôležité pre osobný život človeka ako život sám. V rodinnej výchove je potrebné
predstavovať, napr. osobu Ježiša ako vychovávateľa lásky, resp. ako lásku samu. Ježiš má
prosociálne (Roche Olivar, 1992, s. 5-10) správanie. Pozýva k tykaniu. Veď deti to vedia
hádam najlepšie. V ich otázke: „Ty si kto?“ – sa neurážame, ale ešte viac ich milujeme, a nie
je to láska len preto, že sú malými a nechápavými v spoločenských trendoch. Preto je vo
výchove veľmi nevhodné, ak je božstvo predstavované ako také, ktoré hrozí, keď sa deťom
niečo nepodarí urobiť dobre. Rodičia často robia vo výchove chybu v tom význame, že
antropomorfizujú náboženské bytosti do takej miery, že v dieťati skôr tieto bytosti vzbudzujú
strach ako úctu.
2 Výchova dieťaťa v predprimárnom obodobí
Výchova dieťaťa v predprimárnom období (Tománek, 2007, s. 43-45) sa vo veľkej časti
uskutočňuje v materských školách. Deti sú v tomto období veľmi živé, športujú, sú kreatívne,
rady sa zabávajú a nerady si plnia povinnosti. Budujú si nové priateľstvá, ale aj svoju autoritu,
uvedomujú si svoje postavenie v spoločnosti, prípadne samy chcú byť lídrom vlastnej society
kamarátov a pod. U dieťaťa sa začínajú črtať a upevňovať isté povahové a osobnostné
individuálne črty, ako samostatnosť, iniciatívnosť, vytrvalosť, vedomie povinnosti, ochota
pomôcť a pod. Významnú zložku zohráva rozvíjajúca sa citová sféra. Rýchle
a nepredvídateľne sa uňho striedajú rôzne nálady. Prepadajú ho záchvaty zlosti kvôli
maličkostiam. Trucuje, keď je z niečoho vynechané. Až päťročné dieťa (Marotz – Allen,
2002, s. 116) sa vie lepšie ovládať, ako po stránke telesnej, tak emočnej a prechádza obdobím
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relatívneho pokoja. Dieťa sa v predprimárnom a primárnom období angažuje do rôznych
aktivít, často sa uňho prejavujú záchvaty „umienenosti“ (Marotz – Allen, 2002, s. 109),
vzdoru a háda sa s rodičmi alebo opatrovateľmi. Skúša hranice, kam až môže ísť, verí si a má
silnejšiu potrebu nezávislosti. U detí sa prejavuje skôr konkrétne myslenie než rôzne náznaky
abstrakcie, majú bystrú pamäť, rady preberajú úlohu dospelých ľudí, narastá ich slovná
zásoba, sú plné kreatívnych nápadov, otvorené pohybu (šport), rady vymýšľajú rôzne
nebezpečné situácie, snažia si vybudovať svoje teritórium (Kuric, 1997. s. 91), byť autoritou
a dirigentom svojho života, v prvopočiatkoch sa fixujú na rodičov, neskôr sú rodičia pre nich
istým obmedzením v realizácii ich nápadov, vyhľadávajú si prvé kamarátstva a prvé
„škôlkarske“ a školské lásky. Začínajú sa objavovať prvé znaky úmyselnej pozornosti. Stále
však dominuje neúmyselná pamäť – dieťa si najviac zapamätá tie zážitky, ktoré boli citovo
podfarbené. Okolo šiesteho roku sa skvalitňuje schopnosť dieťaťa presnejšie diferencovať,
analyzovať a porovnávať, zovšeobecňovať a nachádzať súvislosti medzi vecami a javmi
(Kuric, 1997. s. 89). Ich priateľstvá sú v začiatkoch zmiešané, s odstupom času (pri zistení
rozdielov v pohlaví) sa selektujú a ku koncu školského obdobia sa opäť miešajú a vytvárajú sa
tak nové vzťahy, priateľstvá. Aj vďaka poznaniu týchto charakteristík sa výchova stáva veľmi
náročnou na jednej strane a nádhernou, poučnou pre tých, ktorí vychovávajú na strane druhej.
I keď treba skonštatovať, že výchova má interakčný charakter.
Prvé detské džavotanie, ktoré vyústi do súvislej reči a komunikácii s okolím, sú aj prvými
schémami modlitby, čiže rozhovoru s Transcendentnom. Treba si však pripomenúť, že Boh
nie je limitovaný modlitbou. Predstava Boha (Frielingsdorf, 2010, s. 21-22) v detskom svete
sa prezentuje a stotožňuje s osobou matky alebo otca. Ak je mama alebo otec ku dieťaťu
láskavý a dobrý, dieťa nemá problém uvažovať o Bohu ako o dobrom či láskavom oteckovi,
mamičke. Dieťa v tomto veku nerozlišuje akúsi pohlavnosť Boha, čo ani z ľudského hľadiska
nie je možné verifikovať, tobôž hodnotiť. Dieťa často hodnotí a preberá postoj k božstvu na
základe odpozorovaného rodičovského modelu. Ježiš v Biblii zanechal naozaj živé svedectvo
toho, že pokiaľ ľudia nebudú ako deti, nevojdú do Božieho kráľovstva. Ježiš v tomto
posolstve nevyžaduje od ľudí akýsi druh infantilnosti, ale skôr jednoduchosť v zmysle
detského uvažovania. Pokiaľ sa negatívna predstava o Bohu neodbúra v genéze kreovania,
môže to mať za dôsledok tú skutočnosť, že si dieťa nevytvorí vzťah k Bohu a už vôbec nie
k božím, alebo až mravným, či etickým hodnotám kvôli tomu, že preň dobro v zosobnení otca
a matky bolo veľkou neznámou a nepreskúmanou dimenziou. Jeho samotná autoevalvácia je
v tomto smere bezpredmetná.
Dieťa registruje a absolvuje tieto podnety z okolia. Po narodení treba v tomto smere
pokračovať, aby si dieťa „navyklo“ na Boha ako na potrebu byť ustavične s niekým.
Nepretržite treba pokračovať a viesť k dieťa k životu v modlitbe (Frielingsdorf, 2010, s. 24)
a upriamenosti na Boha. V rodine vznikajú aj prvé korene výchovy k Bohu, resp. náboženskej
výchovy. V tomto období si dieťa buduje svoju pamäť, takže je pochopiteľné, že si vie veľa
zapamätať (aj z oblasti viery, náboženstva, no najviac z liturgie). E. Erikson (2002)
zdôrazňuje, že v tomto období sa zosilňuje autonómnosť voči hanbe, ktorá bola citeľnejšia do
tretieho roku života.
Ak sa zameriame na hodnotovú dimenziu dieťaťa v predprimárnom veku, zistíme, že
jeho hodnotový rebríček je akýsi ochudobnený, resp. stiesnený hodnotami, ktoré často
vyznávajú jeho rodičia. Samotným pojmom hodnôt dieťa nerozumie, ale navyká si na to, čo je
preň dobré. Jeho dupanie nožičkami postupne buduje privátnu autonómiu. Napodobňovanie
prežehnávania sa v kresťanských rodinách, či rozprávanie sa s Bohom ako so svojím ockom
(člen rodiny), nie je ničím výnimočným. Všetko záleží od toho, v akom prostredí je dieťa
vychovávané. Hodnoty sa v predprimárnej výchove dopĺňajú predovšetkým kauzálnou
otázkou dieťaťa PREČO? Hodnoty dieťaťa v predprimárnom veku narastajú aj po pozitívnej
odpovedi, ale aj po negatívnej odpovedi vo forme PRETOŽE! Dieťa dychtí po poznaní
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hodnôt, i keď ich ono samo tak nenazýva, chce poznať to, čo je dobré, aby sa mohlo vyhýbať
tomu, čo je zlé alebo naopak. Toto sú základy prvej autoevalvácie u detí vo vzťahu
k transcendentým skutočnostiam. Sú to kroky, ktoré nie vždy dieťa reflektuje a uvedomuje si
ich. V otázkach vzniku života netreba dieťaťu klamať, pretože nie je nič horšieho, ako keď
dieťa zistí, že bolo klamané; prípadne, deti ako dobrí pozorovatelia, začnú tieto rodičovské
„bonusy“ napodobňovať. Potom zistenie, prečo dieťa klame, je neopodstatnené. Návštevy
kostolov, modlitba pred jedlom alebo aj večer posilňuje vnútorný život dieťaťa, jeho
religiozitu. V tomto veku rastie aj slovná zásoba, čiže základné modlitby alebo učenie sa
rozprávaniu sa s Bohom, nemôžeme odkladať na neskorší vek. Etické rozlišovanie dobra a zla
vzbudzuje v dieťati túžbu po konaní dobra (dobrým príkladom sú rodičia), na jednej strane
a nechuť a sklamanie po konaní zla na strane druhej. Počas predprimárnej výchovy sa rozvíja
aj myseľ a túžba po poznaní Boha. Rodičia v tomto veku predstavujú svojim deťom Boha
rozličným spôsobom, často odlišným z viacerých hľadísk a kultúr, čo má nie vždy dobrú
odozvu zo strany dieťaťa. Absurdnosť vysvetľovania predstáv o Bohu (ako asi vyzerá, čo Boh
robí a pod.) môže mať za výsledok odvrátenie sa od Boha, než smerovanie k nemu a rast vo
viere. Pokiaľ rodičia alebo vychovávatelia nežijú to, čo rozprávajú svojim deťom, je ťažko
vyžadovať od detí vieru v Boha. Ich falošné predstavy o Bohu, ktoré viac-menej vyvierajú len
z ich fantázie, môže ohroziť vieru dieťaťa až natoľko, že z neho urobia akéhosi „veriaceho
ateistu.“ Ako uvádza K. Frielingsdorf (Frielingsdorf, 2010), rodičia často poskytujú svojim
deťom falošné predstavy o Bohu. Spomenieme len niektoré, ktoré sa v bežnej edukatívnej
praxi vyskytujú. Ide o tieto falošné predstavy o Bohu:
Tab. 2: Falošné predstavy o Bohu
takúto predstavu o Bohu poskytujú rodičia svojim deťom s vysvetlením, že
deti musia robiť dobro, pretože Boh ich neustále sleduje a zaznamenáva si
každý ich priestupok, aby ich potom mohol poriadne sankcionovať. V dieťati
takýto Boh síce vzbudzuje rešpekt, ale zároveň aj odpor a akési násilie zo
strany Boha. Boh je pre dieťa nie milujúci Boh, ale Boh akéhosi trestu, Boh
ako nejaký pozorovateľ a zapisovateľ mojich priestupkov,
Boh smrti
tento termín je z väčšej miery nie veľmi výstižný. Predstava Boha ako
stelesnenej smrti je vzbudzovaná v ľuďoch, ktorí boli primárne alebo
sekundárne ovplyvnení smrťou. Ide napr. o dieťa, ktoré chcela mama potratiť.
Do tejto skupiny by sme pokojne mohli zaradiť aj deti, ktoré sa bežne
nazývajú pohrobkami, resp. deťmi, ktoré s narodili po smrti svojich rodičov,
resp. rodiča (ide o prípad povojnových detí). Motto tejto skupiny je určením
tejto negatívnej predstavy o Bohu: „Radšej by mi bolo, keby si sa vôbec
nenarodil.“ Takéto deti sa cítia neprijaté nielen Bohom, ale aj okolím,
v ktorom sa nachádzajú. Deti sa zväčša rozprávajú s Bohom, ale len
v kontexte, aby ho obvinili z toho, prečo ich nechal vôbec narodiť,
Boh sudca
táto predstava Boha vychádza z presvedčenia, že Boh každého odsúdi bez
toho, aby mu dal šancu na nápravu. Je to kontrastom už k samotnému
ponímaniu žalmu (Biblia, s. 1141, Ž 118), v ktorom sa hovorí o veľkom
Božom milosrdenstve,
Boh hodinár ide o falošnú predstavu o Bohu, ktorý nemá nikdy na mňa čas. Keď ho
potrebujem, stále je kdesi na dovolenke,
Boh
proti Boh, ktorý mi zakazuje akúkoľvek zviazanosť so sexom. Sex je darom od
sexu
Boha, nie je to žiadne tabu, avšak, tento dar Boh dal tým, ktorý žijú
v sviatostnom manželstve a sú pripravení prijať (vďaka sexuálnej stránke) aj
dieťa ako Boží dar. Kresťanská etika a učenie morálky sa odvoláva na knihu
Genezis (Biblia, s. 45, Gn 1, 27), knihu počiatku, v ktorej Boh požehnáva
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prvých rodičov (sviatostný akt) a potom dodáva, aby šli a množili sa a naplnili
tak zem. Čiže, treba tu zachovať postupnosť: od sviatosti k množeniu a nie od
množenia k sviatosti. Ak by sme to chápali v tomto opačnom zmysle, Boh je
potom právom označovaný ako ten, kto mi sex zakazuje, resp. obmedzuje ma,
Boh výkonu ide o predstavu Boha, ktorý odo mňa žiada stále nejaký výkon (viac modlitby,
viac spovedí, viac skutkov a pod.). Ak ich nenaplním, Boh je zo mňa
sklamaný,
Bábkový
my sme akýmisi bábkami, ktoré riadi Boh ako vodca bábok. Nemáme
Boh
slobodnú vôľu, pretože všetko naše rozhodovanie závisí na Bohu, ako nám on
dvihne ruku alebo posunie nohu. Treba si však uvedomiť, že Boh dáva
každému slobodnú vôľu sa rozhodnúť pre neho alebo aj proti nemu,
Staromódny táto predstava sa utvrdzuje najmä v detstve, kedy rodičia alebo vychovávatelia
predstavujú deťom Boha ako deduška, ktorý sedí na obláčiku, pozoruje nás
Boh
a keď niečo zlé urobíme, hnevá sa. Samozrejme má aj bielu bradu a hocijaké
prívlastky,
ten, ktorý prichádza na Vianoce, prináša naše vytúžené darčeky, ale zasa
Vianočný
Boh
odchádza a my ho vidíme opäť až o rok,
Boh automat najbežnejšia predstava o Bohu. Ak niečo potrebujem, prichádzam k Bohu,
„akousi korupciou ho ukecám k tomu“, aby mi za pár „otčenášov“ vybojoval
to, čo od neho žiadam. Po splnení, resp. nesplnení prichádzam za Bohom až
vtedy, keď zasa niečo potrebujem. Prídem, vhodím mince a vypadne daný
tovar, ktorý som si naprogramoval. Ak nevypadne (Boh mi nesplnil moje
požiadavky), kopnem doň a odchádzam. Boh sa pre mňa stáva nie
nevyhnutnou potrebou do života,
Iní
ako napr. Boh tyran, účtovník, despota, počítač, peniaze a pod.
Prameň: Frielingsdorf, K. Falošné predstavy o Bohu.
Teda, ak rodič alebo vychovávateľ poskytuje a vzbudzuje v dieťati takúto predstavu
o Bohu, nečudo, že dieťa v adolescentnom a dospelom veku stráca zmysel pre Božie veci.
Viera sa preň stáva abstrakciou, ktorú nikdy nepochopí, preto mnohí adolescenti konštatujú,
že viera nie je dôležitá, a preto že nie je dôležitá, netreba sa ňou ani zaoberať.
3 Výchova dieťaťa v primárnom období
V rámci primárnej výchovy (Tománek, 2007, s. 45-47) dieťaťa majú rodičia možnosť
prihlásiť svoje dieťa najčastejšie na náboženskú alebo etickú výchovu. Rozdielnosť v
edukačných predmetoch etickej a náboženskej výchovy spočíva napr. v tom, že etická
výchova odkazuje na rozličné náboženstvá, pričom nepresadzuje žiadne z nich, náboženská
výchova sa okrem etických hodnôt zameriava aj na hodnotovú dimenziu Boha. „Primárna
výchova je pestrá. Konkrétne predstavy sa časom vystriedajú s vysokou abstrakciou,
poslušnosti konkuruje názorová politika pubertálnych jedincov hraničiaca s rebéliou.“ (Kuric,
1997, s. 94) Zrelé a vyrovnané postoje možno badať až koncom adolescentného obdobia.
Kreativita je i v tomto období populárnou. Pohyb, športovanie, posilňovanie je často
konkurenciou k enormnému obsahu žiakovho učenia. Slovná zásoba sa zväčšuje, pamäť sa
cibrí v poznaní, osobnosť sa kultivuje. Reč sa z mnohých stránok zdokonaľuje. Často býva
problém prechodu „z intímno - familiárneho“, resp. dialektického spôsobu reči na reč
spisovnú. Vývin myslenia a reči mladšieho žiaka nenadobudne ešte taký stupeň, aký
nachádzame u dospelého. Podľa J. Kurica (1997, s. 109) sú v myslení ešte stále isté znaky
subjektívnosti a spätosti s citmi, neúplnosť a nepresnosť záverov vyplývajúcich z náhodnosti
a prenáhlenosti. Myslenie dieťaťa je do značnej miery poznačené vysokou abstrakciou
(Korherr, 1996, s. 112-120), čiže pojmy duch, Duch Svätý a pod. sú preň v prvých rokoch
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primárnej dochádzky nepredstaviteľné. Dieťa chápe Boha veľmi magickým spôsobom.
Budovanie hodnôt je zosilnené preferovaním toho, čo robí sám edukátor. Učiteľ sa v tomto
zmysle (v prvých ročníkoch na základnej škole) stáva väčším určovateľom hodnôt ako sám
rodič (Korherr, 1996, s. 123). Dôležitým ukazovateľom je skutočnosť, že dieťa v tomto veku
na ZŠ začína komparovať svoj postoj s postojom svojich rovesníkov, seba a jeho rodičov
a pod. Vplyvom ukladaných školských úloh prestáva mať vnímanie žiaka ráz „náhodilosti“
a mení sa na organizovaný proces. Žiak začína analyzovať skutočnosť, ale ešte často nevie
vyvodiť bez pomoci z vnímaného záver. Dôležitý je vývin pomeru medzi mimovoľnou
a úmyselnou pozornosťou. J. Kuric (Kuric, 1996, s. 103) dodáva, že všetky monotónne
podnety, ak pôsobia dlhší čas, vyvolávajú útlm, preto je potrebné hľadať vždy nový,
nezaužívaný podnet pôsobenia, nové formy pôsobenia na dieťa, využívať rôznorodé názorné
pomôcky, meniť spôsob príhovoru, mimiku, reč a pod. Pamäť žiaka sa mení z mimovoľnej na
úmyselnú, rýchle sa skvalitňuje. Žiak si najčastejšie zapamätá tie veci, ktoré ho zaujali a ku
ktorým má nejaký bližší citový vzťah. Fantázia u žiaka sa vyvíja v spätosti s ostatnými
psychickými procesmi a je vyznačovaná veľkou živosťou. Ak narazí na rôzne odlišnosti, aj
v oblasti viery (ja do kostola chodím, on alebo vy nie, prečo?), prechádza do extrémov, kedy
sa jeho viera zosilňuje alebo zoslabuje vo vzťahu k tomu, čo vidí a zakúša. Dieťa začína mať
aj sociálne cítenie, ktoré sa ako v ranom detstve, prejavuje pridaným sa k plaču, keď plačú
ostatní (bez vedomia dôvodu), alebo radosťou až roztopašnosťou, keď sa mnohí veselia.
Implicitne si uvedomuje situáciu vyhnanstva, napr. Jozefa a Márie v Betleheme počas
narodenia Ježiša. Súcíti s nimi, je súčasťou betlehemskej maštaľky. Biblické príbehy a etické
pravidlá sú preto dôležitými sprievodcami v určovaní a zaštepovaní morálneho vývinu
dieťaťa v tomto veku. Dieťa si naplno začína uvedomovať pocity viny, je mu jasné, čo to
znamená hriech, snaží sa mu vyhnúť, no zatiaľ bez nejakého priameho zamerania. Práve
v tejto životnej dimenzii prichádza k posilneniu autoevalvácie. Dieťa vie, že robiť zlo, nie je
správne, odsudzuje akékoľvek násilie na ľuďoch, zvieratách, dokonca i na rastlinkách
(šliapanie po nich) a samozrejme – nevyhýba sa ani prvým závažným klamstvám (Korherr,
1996, s. 123-126). Na jednej strane ich odsudzuje, na strane druhej ich bezprostredne
vykonáva. Keďže si dieťa uvedomuje tieto skutočnosti, je postupne (napr. v kresťansky
zameraných rodinách) pripravované na sviatosť zmierenia. V dieťati je potrebné vzbudzovať
túžbu po priznaní sa k činom, ktoré spravilo a takisto aj k prevencii, ktorá zabráni, spomalí
ich vykonávanie.
Dieťa sa v priebehu prechodu na 2. stupeň ZŠ dostáva do rozporu so svojim vžitým
kresťanským spôsobom života a so životom reálnym, v ktorom nie všetci veria, resp. veria
v toho istého boha, prípadne sa dostáva do dilemy s aplikáciou morálnych hodnôt niektorých
jedincov. Dieťa si nedokáže dôkladne predstaviť abstraktné pojmy. Praktizovanie viery sa
preto často dostáva do väčšej, či menšej konfrontácie najmä vtedy, keď dieťa nevidí príklad
od svojich vychovávateľov, resp. rodičov. Napr. ...vy mi hovoríte, aby som nenadával (rodičia
zväčša vysvetlia aj prečo nenadávať a pod.), ale vy sa nadávate!?, ...mám chodiť na svätú
omšu, ale vy idete len občas a pod. Podobne uvažuje aj J. Rudin (1964, s. 173), či Stríženec
(2004), ktorí sa zamýšľajú nad tým, prečo v niektorých prípadoch klesá v tzv. kresťanských
rodinách element náboženskosti (najmä v období pubertálneho a adolescentného veku)!?
Reakciou k danej otázke je reflektovanie skutočnosti, že rodičia navonok vyvíjajú silnú
náboženskú aktivitu (choď do kostola, birmovku musíš mať, nemôžem byť predsa od
ostatných pozadu a pod.) u svojich detí, tí však bez uvedenia konkrétneho príkladu
nasledovania rebelujú proti ich imperatívom a hľadajú Boha tam a v tom, kde ho nájsť
nemôžu (napr. drogy, alkohol, sekty, mágia...) a to len vďaka tomu, že rodičia zo svojho
rodinného a súkromného života vypudili Boha natoľko, že zrušili a potlačili v živote svojich
detí akúkoľvek náboženskosť.
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Dieťa počas primárnej dochádzky má azda najviac potrebu vyniknúť. Je to úplne niečím
normálnym, avšak netreba zabúdať na to, aby aj samotné vyniknutie nemalo za následok
zosmiešňovanie niekoho iného, či dokonca budovanie akéhosi bezkonkurenčného
autoritárstva. Vzrastajúca schopnosť sebaregulácie je dôsledkom skutočnosti, že dieťa
rozumie svojim vlastným pocitom a berie ohľad na očakávania, požiadavky a postoje
sociálneho okolia. Prípadne dieťa potláča emočnú reakciu, kým si nie je isté reakciou okolia
a čaká na ďalšie signály (Langmeier – Krejčířová, 2006, s. 131). Kresťanská osobnosť sa
začína v každom jedincovi prebúdzať, do istej miery učiteľ, resp. katechéta (v rámci
primárnej dochádzky) začína podávať vynikajúce výsledky v hraní na hudobný nástroj,
v pestovaní rôznych športov alebo rozvíjaní inej záujmovej oblasti. Závažným problémom je
často rodičovská pýcha, ktorá môže nechcene u detí spôsobiť akúsi namyslenosť až do takej
miery, že rozvojom ich (detských) koníčkov odstránia zo života akúkoľvek naviazanosť na
Boha, čo potom avizuje výsledok, napr. ...nemôžem ísť na svätú omšu, pretože musím ísť na
tréning a pod. Rebríček ich hodnôt sa začína meniť až do takej miery, že to, čo považovali za
dôležité v ranom detstve (Boh je veľký ujo, ktorý dáva pozor, čo spravím, hnevá sa, keď
niečo urobím zle a pod.), to teraz nie pre nich žiadnym naštartovaním etických pravidiel alebo
kresťanských prikázaní. Predovšetkým žiaci (deti) na 1. stupni ZŠ viac-menej vedia o láske
ku každému človekovi, ale nie vždy s týmto tvrdením implicitne žijú. Prvý väčší boj o svoju
vieru, resp. zápas o svoju vieru nastáva v priebehu pubertálneho a adoslescentného veku
(Marotz – Allen, 2002, s. 132). Telesná premena môže mať subjektívne rôzny význam, ktorý
závisí na predstave o atraktivite dospelejšieho zovňajšku, na psychickej vyspelosti jedinca
a na sociálnych reakciách, ktoré túto zmenu sprevádzajú (Vágnerová, 2000, s. 211).
U chlapcov je zo sociálneho hľadiska významný predovšetkým rast a rozvoj svalových
skupín. Sekundárne pohlavné znaky sú nápadnejšie u dievčat a bývajú signálom kvalitatívnej
zmeny. V staršom školskom veku je dospievajúci schopný uvažovať hypoteticky, o rôznych
možnostiach, i o tých, ktoré reálne neexistujú alebo sú málo pravdepodobné (Vágnerová,
2005, s. 332). Pubescent je radikálny, jeho nechuť ku kompromisom vyplýva z neistoty. Nie
je ešte tak zrelý, aby mohol tolerovať určitú mieru neistoty ako trvalý a nemenný stav
(Vágnerová, 2000, s. 221). Pubescent odmieta podriadenú rolu, formálnu nadriadenosť autorít
– rodičia, učitelia – pripúšťa len dostatočne. Je k nim kritický a je ochotný im priznať
autoritatívnu pozíciu, len keď si myslí, že si to zaslúžia (Vágnerová, 2000, s. 229). Sebaúcta
(Vágnerová, 2000, s. 225) je školskom veku (o to viac v období puberty a adolescencie) často
labilná a zraniteľná. Komunikácia pubescenta s dospelými je typická vzájomným
neporozumením a zvýšeným napätím, resp. konfliktami. Dospievajúci chce byť akceptovaný
ako rovnocenný partner (Vágnerová, 2000, s. 231). Pubescent často stráca citovú istotu
a stabilitu (Vágnerová, 2005, s. 340). Rebeluje na všetko, čomu doposiaľ veril, alebo chcel
veriť. Viera v Boha sa začína kryštalizovať. V tomto veku sú edukanti najviac formovateľní;
pokiaľ sa viera u nich neposilní v tomto veku, môžeme predpokladať, že s odstupom času
z nich budú veriaci ľudia bojujúci proti svojej viere, jednoducho viera a všetkou s ňou spojené
bude predstavovať akúsi veľkú dimenziu neznáma, ktorú sa snažia vyriešiť exkurzom do
mágie alebo rôznych hnutí, ktoré často rebelujú proti tomu, čomu doposiaľ verili. Ide o atak
na morálne hodnoty a samotnú etiku, ako na boj proti cirkvi, či ich zriaďovateľom ako takých.
Mnohí v tomto veku, aby vynikli a zaujali svoje okolie, vstupujú do siekt, prípadne študujú
informácie o sektách a magických učeniach viac-menej ani nie preto, že by túžili týmto
smerom upriamiť zvyšok svojho života, ale skôr ide o neustály boj s narastajúcou
konkurenciou v danej societe a už spomínaná potreba vyniknutia, jednoducho – byť iný ako
sú ostatní. Rozdiel medzi cirkvou, kresťanským spoločenstvom alebo spoločenstvom
zameraným na etické, resp. morálne hodnoty a sektou je ten, že v jednej je zameranie na
Stvoriteľa, na jeho normy a pravidlá, v druhej na stvorenie.
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Pojem láska, ktorá predstavovala u detí na 1. stupni ZŠ skôr úlohu priateľstva, na druhom
stupni sa neprávne vzťahuje na akúsi oblasť erotiky a pod. Kresťanský pohľad na lásku
(Korherr, 1996, s. 133) je v tomto veku často zosmiešňovaný; to však neznamená, že jeho
potreba aplikácie je v tomto veku nepostrádateľná. Detské čiernobiele videnie a nazeranie na
svet sa v tomto veku strieda s realistickejším ponímaním sveta. Nastupuje kritickosť na vieru,
Boha, ľudí, s ktorými žije a pod. Rebélia však nie je iba voči kresťanským alebo etickým
normám, ale aj voči rodičom, učiteľom a pod. Introverzia a extroverzia sa rýchlo striedajú.
V tomto veku je veľmi prospešným ukazovateľom a napomáhateľom akýsi duchovný poradca
(psychológ, učiteľ, kňaz – najlepšie v jednej osobe), človek blízky srdcu mladého človeka,
ktorý vystupuje nie ako vyzvedač, ale ako sprievodca týmto zložitým obdobím. Treba sa
vyhýbať oblasti, v ktorej by dieťa pociťovalo konštruktívne rady ako nátlak (Korherr, 1996. s.
154). Názor, ktorý si postupne začne žiak utvárať, je potrebné občas regulovať, aby nevznikla
akási názorová viera, resp. viera o názoroch (napr. ja mám na Boha takýto názor, na Krista
iný než moja mama, na liturgiu netreba chodiť, veď Boh je všade a pod.). Netreba pozerať na
záporné stránky žiaka, ale treba vyzdvihovať jeho pozitíva, aby sme potom mohli normálne
riešiť jeho problémy, pretože aj duchovný rast môže prísť do bodu, kedy si musíme prezuť
topánky a ísť ďalej (mysliac vo smerovaní v duchovnej, etickej a morálne dimenzii. V rámci
rozvoja duchovnej dimenzie je potrebné aj odbúravať iný extrém (Frielingsdorf, 1995, s. 37),
do ktorého sa môže dieťa dostať, a to je akýsi perfekcionizmus vo všetkom, čo súvisí
s náboženskou vierou, cirkvou a pod., ďalej skrytými formami agresie, kde sa za krásnym
úsmevom rehoľnej sestričky alebo navonok milého človeka skrýva potlačená agresia
z nepochopenia duchovného, psychologického vedenia, alebo určité prvky anorexie,
náruživosti, akejsi „žravosti“, prehnanej kritickosti, „podpichovaniu“ jeden druhého, zarytého
mlčania alebo aj falošnej pokory len preto, aby som sa čo najviac zavďačil Bohu,
duchovnému vedeniu a pod. Toto všetko môže spôsobiť deštrukciu veriaceho jedinca
v dimenzii viery, resp. nie je potom náhodou, že jedinec robí v oblasti viery nespočetné
množstvo chýb (hlásanie bludov, tzv. videnie čerta za každým rohom, zjavenia ako výplod
jeho fantázie a pod.).
4 Evalvácia a autoevalvácia
V priebehu predprimárneho a primárneho vzdelávania prichádza často k „rozporom“,
konfliktom v otázkach viery, etiky, tradícií. Otázka evalvácie a autoevalvácie býva často
zaskočená akceleráciou doby, ktorá sa zameriava stále na vyšší a vyšší výkon, nové a novšie
produkty bez toho, aby sa zameriavala na osobnosť človeka ako takého. Pojem evalvácia,
z angl. slova evaluation znamená vyhodnocovanie a vyhodnotenie. Autoevalvácia je podľa
Handzelovej (2009, s.18) procesom systematického hodnotenia vytýčených cieľov a
preverovania, či dosiahnuté výsledky zodpovedajú predstavám danej školy, rodiny. V rámci
rodinnej, etickej, či náboženskej výchovy nemôžeme deťom (žiakom) klásť bremená pod
nohy v tom zmysle, že budeme za ne rozhodovať vo všetkom my. Na druhej strane však
nemôžeme deťom (žiakom) dať takú svojvôľu v rozhodovaní, aby v konečnom dôsledku
nahradili samotných rodičov vo výchovnom procese. V otázke autoevalvácie treba
poznamenať, že rovnakým dielom sa dotýka nielen samotných detí (žiakov) v rámci
výchovného procesu, ale aj samotných rodičov, pretože vo výchove ide o interakčný vzťah
subjektu a subjektu. Rodičia, učitelia, vychovávatelia nastavujú vo výchove istý smer, ktorým
sa treba uberať, zostavujú program, ktorého sa treba pridŕžať. Avšak výchova k hodnotám,
tradíciám, náboženstvu, etickým pravidlám zostáva stále diskutovanou témou i vďaka tomu,
že spoločnosť mení tradičné postoje k mnohým otázkam. Rodičia sú zodpovední za výchovu
v prvej línii. Vychovávatelia a učitelia stavajú často na tom, čo si so sebou prinášajú deti
z vlastných domovov. Nemajú len sprostredkovávať informácie, odovzdávať kultúru, tradície,
vieru, ale majú postupne dieťa (žiaka) vovádzať do postoja kritického myslenia, evalvácie
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a autoevalvácie vlastných skutkov, rozhodnutí a pod. Handzelová (2009) preto v tomto
ponímaní uvádza nasledujúce výhody autoevalvácie:
• poskytuje spätnú väzbu o rozvoji kvality,
• je podkladom aj na externé hodnotenie,
• podporuje proaktívnu a kreatívnu prácu rodičov, vychovávateľov, školy,
• posilňuje sebadôveru a autonómiu,
• podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov,
• podporuje sebareflexiu rodičov, učiteľov, vychovávateľov,
• zvyšuje požiadavky na náročnosť poznatkov zo strany detí (žiakov),
• podporuje myslenie a diskusiu o nástrojoch zmeny.
Pri autoevalvácii je však potrebné vyhýbať sa aj niektorým rizikám (Vašťátková, 2006), ako
napr.:
o subjektívnosť, neschopnosť vnímania celého kontextu, povrchné prijímanie cieľov;
o zvýšenie požiadaviek na prácu učiteľa, rodiča a z vyššej pracovnej náplne vyplýva
väčšia únava u učiteľov;
o autoevalvácia prináša so sebou zmenu a tá u ľudí za normálnych okolností prináša
obavy i odpor k zmene, pretože sa obávajú neistej budúcnosti, možných negatívnych
dôsledkov;
o nie je známe, kto je, majiteľom získaných údajov pri autoevalvácii, kto môže s údajmi
zaobchádzať a ako ich interpretovať;
o problémy môžu nastať aj s realizáciou (kto bude celý proces výchovy koordinovať);
o možným rizikom autoevalvácie je i nevyhnutná potreba toho, aby väčšina učiteľov,
rodičov dosiahla zhody v určitých oblastiach (prioritách, postupoch) tak, aby sa
postupne všetci zlepšovali.
Záver
Určovanie rebríčka hodnôt závisí od hľadania svojej privátnej identity. Jedinec, ktorý nenašiel
podstatu svojej identity, nemá vytvorenú ani dimenziu etických, resp. morálnych
a kresťanských hodnôt. Tým často stráca aj možnosť autoregulovania v náboženských
otázkach. Dôležitým imperatívom života človeka je skutočnosť, že neexistuje žiadna
dimenzia, v ktorej by nebol vidieť duchovný prvok. Človek je preto viac dimenzionálna
osobnosť už len vďaka tomu, že duša dáva telu existenciu. Dieťa sa učí v rodinnom
a školskom prostredí učí predovšetkým napodobňovaním. Robí to, čo najčastejšie vidí robiť
dospelých. Dnešná doba často vykazuje známky rieky bez brehu. Tam, kde nie je breh, ani
rieka nie je hlboká. Deti, súčasná mládež, ale aj dospelí, ktorí sú zodpovední za výchovu
svojich detí zostávajú vo svojich tvrdeniach a hodnotovej orientácii často na povrchu celej
veci, nejdú do hĺbky, preto ich životy vykazujú nepochopenú plytkosť- tak v osobnom, ako
i pracovnom živote. Rodina a náboženstvo majú veľký hodnotový význam na budovaní
nových osobností. Rodičia majú upevňovať primerané správanie, nemajú navádzať
k agresivite, nemajú viesť k voľnomyšlienkarstvu svoje deti. Rodičia majú základné právo
korigovať výchovu. Výchova je v prvom rade rezervovaná rodičom, a nie deťom. Rodič sa
má stať pre dieťa nielen kamarátom, ale i autoritou. No, autorita neznamená byť autoritatívny.
Rodičia sa nemajú len prizerať a schvaľovať možné výkyvy svojich detí, majú byť
regulátormi, a to najmä tam, kde je ich pôvodné pôsobenie, teda v rodine, či už v otázkach
rodinných, spoločenských, etických alebo náboženských hodnôt.
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Názory učiteľov etickej výchovy na projektovanie výučby etickej
výchovy
Peter Uhrin
Abstrakt. Príspevok popisuje hlavné výsledky empirického výskumu názorov učiteľov
etickej výchovy na projektovanie etickej výchovy a poukazuje na problémové aspekty
projektovania s ním spojené.
Úvod
Projektovanie výučby zaraďujeme medzi najdôležitejšie pedagogické kompetencie učiteľa.
Umožňuje učiteľovi „pripraviť premyslený plán rozvoja osobnosti žiaka vo všetkých
oblastiach - kognitívnej, afektívnej i psychomotorickej“ (Fridrichová, 2011, s.124).
Projektovanie výučby etickej výchovy (ďalej EV) je v súčasnosti málo prebádanou oblasťou.
Preto sme sa na základe pedagogicko-vedeckého záujmu rozhodli uverejniť hlavné výsledky
empirického výskumu realizovaného v šk. roku 2011/2012 zameraného na projektovanie
výučby etickej výchovy a problémové aspekty s ním spojené.
Hlavným cieľom empirického výskumu bolo zistiť názory učiteľov na otázky
projektovania výučby EV a vymedziť problémové aspekty projektovania. Pod pojmom
problémový aspekt rozumieme prekážku, ktorá nám znemožňuje dosiahnutie stanoveného
cieľa. Cieľ pritom chápeme ako ideál, ktorý má žiak/študent dosiahnuť v rovine osobnostného
rozvoja.
Nami vytvorený dotazník obsahoval tri typy otázok: polouzavreté, otvorené a škálové,
kde mohli učitelia vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas na škále od 0 (úplne súhlasím) po 5
(vôbec nesúhlasím). Dotazník bol distribuovaný ako anonymný a určený na samostatné
vyplnenie. Návratnosť dotazníkov bola 60% čo zodpovedá tejto forme oslovenia
respondentov.
Výskumnú vzorku tvorilo 65 učiteľov EV na 2. stupni ZŠ v banskobystrickom kraji
(konkrétne: Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota). Z toho 85% žien a 15% mužov vo
veku od 25 do 58 rokov. Vekový priemer je 42 rokov a najčastejšie vyskytujúci sa vek
respondentov je 50 rokov.
Interpretáciu výsledkov sme rozdelili do troch základných oblastí:
1, Oblasť tvorenia cieľov, využitie spätnej väzby a využívanie taxonómie v príprave
vyučovacej hodiny EV;
2, Oblasť využitia metód EV v projektovaní EV učiteľmi;
3, Oblasť problémových aspektov projektovania výučby EV.
1 Oblasť tvorenia cieľov, využitie spätnej väzby a využívanie taxonómie v príprave
vyučovacej hodiny EV.
V tejto oblasti sme sa zamerali na názory učiteľov pri stanovovaní cieľa EV v kontexte
prioritného zameria projektovania hodín EV, využívanie taxonómie pri stanovovaní hlavného
cieľa a využitie spätnej väzby ako prostriedok zisťovania a hodnotenia odučenej hodiny EV.
Až 97% učiteľov EV (AM=08) súhlasí s tvrdením „ Pri príprave na výučbu etickej
výchovy je nevyhnutné stanoviť si kontrolovateľný, jednoznačný a primeraný cieľ“ (na škále
od 0 – úplne súhlasím po 5 – vôbec nesúhlasím). Štatistické charakteristiky a rozloženie
početností ukazuje tabuľka 1.1 a graf 1.1 (v %).
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AM
SD
min
Max
mode
medián
Responses
0,8
0,81
0
3
0
1
65
Tabuľka 1.1 Stanovenie kontrolovateľného, jednoznačného a primeraného cieľa.
Graf 1.1 Stanovenie kontrolovateľného, jednoznačného a primeraného
cieľa.
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Požiadavky na správne stanovený cieľ, ako jednoznačnosť, konzistentnosť,
primeranosť a kontrolovateľnosť sú základom správne stanoveného „základu“ hodiny nie len
EV, ale aj iných vzdelávacích predmetov. Podľa nášho výskumu učitelia EV rešpektujú
stanovené požiadavky na cieľ a v príprave na vyučovaciu hodinu EV sa rozhodujú v rozmedzí
týchto stanovených požiadaviek.
Na základe taxonómie môže učiteľ stanoviť cieľ projektu, či už v rovine kognitívnej,
afektívnej alebo psychomotorickej. Treba upozorniť na to, že kombináciou týchto cieľov
môže vzniknúť hlavný, ideálny cieľ, ktorý sa môže deliť na ďalšie špecifické ciele.
Zaujalo nás či pri stanovení cieľa vyučovacej hodiny etickej výchovy využívajú učitelia
taxonómiu ako prostriedok správneho stanovenia výchovno-vzdelávacieho cieľa vyučovacej
hodiny. Učitelia etickej výchovy sa vyjadrovali k polootvorenej otázke na škále od 0 – 5
(úplne súhlasím – vôbec nesúhlasím) a mali možnosť odpovedať, ktorú taxonómiu používajú
pri stanovení cieľa. K polootvorenej otázke sa nám vyjadrilo 60% z celkového počtu
respondentov. Na štatistické spracovanie a grafické rozloženie poukazuje tabuľka 1.2 a graf
1.2 (v %).
AM
SD
min
max
mode
medián
responses
2,18
1,78
0
5
0
2
39
Tabuľka 1.2 Využívanie taxonómie (kognitívnej, socioafektívnej) učiteľmi etickej výchovy.
Graf 1.2 Využívanie taxonómie (kognitívnej, socioafektívnej)
učiteľmi etickej výchovy
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Rozloženie početností v grafe 1.2 hovorí, že vyše 35% učiteľov nepovažuje taxonómiu
(kognitívnych, afektívnych cieľov) za potrebnú pri stanovovaní hlavného cieľa výchovnovzdelávacieho procesu, čo považujeme za negatívum. Najčastejšou využívanou taxonómiou
u učiteľov EV je Bloomova taxonómia kognitívnych funkcií, ktorá tvorí 60,61% celkového
počtu odpovedí. Za ňou nasleduje Kratwohlova taxonómia afektívnych funkcií s podielom
18,18% a Niemierkova taxonómia kognitívnych funkcií s podielom 3,03%. Na otvorenú
otázku 18,18% respondentov odpovedalo, že využívajú iné formy stanovenia cieľa, ktorých
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odpovede uvádzame: nepoznám, nepotrebujem; Andersenova teória; R. Roche Olivar; nemám
znalosti, stanovujem si sama podľa úrovne žiaka. Domnievame sa, že respondenti, ktorí
neodpovedali na túto otázku nevyužívajú a nevidia význam využívania taxonómie
kognitívnych a afektívnych funkcií pri stanovení výchovno-vzdelávacieho cieľa.
V kontexte hodnotenia stanoveného cieľa a realizácie prípravy na hodine etickej
výchovy sme sa rozhodli zistiť do akej miery učitelia vyžadujú spätnú väzbu od žiakov.
Spätná väzba ako prostriedok zisťovania a hodnotenia odučenej hodiny etickej výchovy nám
prezradí nakoľko sme splnili dopredu stanovený cieľ. Učitelia EV vyjadrovali súhlas
s výrokom „Po každej vyučovacej hodine vyžadujem od žiakov spätnú väzbu“ na škále od 0
(úplne súhlasím) do 5 (vôbec nesúhlasím). Štatistické spracovanie a rozloženie uvádzame
v tabuľke 1.3, graf 1.3 (v %).
AM
SD
min
max
mode
1,14
1,06
0
4
0
Tabuľka 1.3 Využívanie spätnej väzby na hodinách EV.

medián
1

responses
65

Graf 1.3 Využívanie spätnej väzby na hodinách etickej výchovy
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Na základe výsledkov výskumu môžeme tvrdiť, že učitelia EV (skoro 90%) vyžadujú od
žiakov na hodinách EV spätnú väzbu ako prostriedok hodnotenia a smerovania ďalších
projektov vyučovacích hodín, čo považujeme za pozitívne.
2 Oblasť využitia metód EV v projektovaní EV učiteľmi
Prostredníctvom metód, ktoré vo vyučovaní učiteľ využíva vyvoláva u žiaka záujem o aktívnu
činnosť, motiváciu a vedie ho k vytváraniu si vlastných názorov a postojov, vytváraniu
vlastných hodnotových orientácií.
V tejto oblasti skúmame využívanie metód učiteľmi EV v prípravách na vyučovaciu
hodinu v škále od 0 – vždy využívam po 5 – nikdy nevyužívam. Učitelia vyjadrovali svoj
súhlas k otázke: „Ktoré metódy pri príprave na vyučovanie etickej výchovy najviac
využívate?“
Využívané metódy EV

AM

SD

min

max

mode

Dialóg a diskusia
Riešenie
bežných
živ.
situácií
Hra
Metódy tvorivej dramatiky
Bádateľské aktivity
Učenie disciplinovaním
Tabuľka 2.1: Metódy EV
v prípravách na hodinu EV.

0,78
1,05

1,01
0,98

0
0

5
5

0
0
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0
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0
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5
1
1
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1
2
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3
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Za najvyužívanejšie metódy EV (AM˂1,5) považujú učitelia (a) dialóg a diskusiu, (b)
riešenie bežných životných situácií, (c) hru, tabuľka 1.4. Maximálnu využiteľnosť metódy
dialóg a diskusia v prípravách na hodinu EV potvrdilo 93% učiteľov. Priamy kvantitatívny
pohľad prezentuje graf 2.1 (v %).
Graf 2.1 Hodnotenie dôležitosti metódy "dialóg a
diskusia" (rozloženie početností)
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Za najmenej využívanú metódu EV (AM˃3) učitelia považujú učenie disciplinovaním.
Viac ako 72% učiteľov EV nevyužíva metódu učenie disciplinovaním vo svojich prípravách
na hodinu EV. Na kvantitatívne rozloženie poukazuje graf 2.2 (v %).
Graf 2.2 Hodnotenie dôležitosti metódy "učenie
disciplinovaním" (rozloženie početností)
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Výsledky výskumu v oblasti metód EV potvrdzuje empirický výskum uskutočnený
v roku 2008-2009 Katedrou etickej a občianskej výchovy PF UMB (Valica – Poliach,
2009,2010), ktorý tvrdí, že metódu dialóg a diskusia učitelia EV považujú za najdôležitejšiu
a naopak učenie disciplinovaním považujú za najmenej dôležitú metódu v EV, čo
korešponduje s cieľmi EV, ktoré zdôrazňujú využívanie zážitkového, problémového,
reflektívneho a kooperatívneho učenia sa žiakov.
3 Oblasť problémových aspektov projektovania výučby EV.
Pod pojmom problémové aspekty rozumieme prekážku, ktorá nám znemožňuje
dosiahnutie stanoveného cieľa. Učitelia EV odpovedali na otvorenú (kvalitatívnu) otázku, v
ktorej bolo naším cieľom zistiť, aké sú problémové aspekty učiteľov pri projektovaní výučby
EV. Najproblematickejšie aspekty sme kategorizovali podľa počtu výskytu odpovedí, obrázok
1 (v %). Z celkového počtu respondentov sa k tejto otázke nevyjadrilo 43,08% opýtaných.
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Zvládnutie citlivých tém
Počet žiakov v triede
Učebné požiadavky
Nezáujem žiakov o tému
Motívácia žiakov k činnosti
Némám problémový aspekt
Rôznorodosť pováh žiakov
Nevhodnosť aktivity
Málo metodických pomôcok
Zle stanovený cieľ hodiny
Zlé časové rozvrhnutie hodiny
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2,13
2,13
4,26
8,51
10,64

%
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Obrázok 1 Najčastejšie problémové aspekty pri projektovaní etickej výchovy
Náš výskum ukázal, že medzi najproblematickejšie aspekty pri projektovaní etickej výchovy
patrí zlé časové rozvrhnutie hodiny (19,15%), zle stanovený cieľ hodiny (17,02%)
a nedostatok metodických pomôcok (12,77%). Medzi ďalšie problémové aspekty môžeme
zaradiť nevhodnosť aktivity (10,64%), rôznorodosť žiakov (10,64%), motivácia žiakov
k činnosti (8,51%) a nezáujem žiakov o tému (4,26%). K najmenej problematickým aspektom
projektovania etickej výchovy patria podľa učiteľov počet žiakov v triede, nesprávne
stanovené učebné požiadavky a zvládnutie citlivých tém. Problémový aspekt pri projektovaní,
podľa odpovedí, nemá 10,64% odpovedajúcich respondentov.
Záver
Hlavným cieľom empirického výskumu bolo zistiť názory učiteľov na otázky súvisiace
s projektovaním výučby EV a problémovými aspektmi s nimi spojené. Analýzou dát sme
získali relevantné údaje, ktoré nám umožnili opis problematiky projektovania výučby EV
z pohľadu učiteľov 2. stupňa ZŠ. Väčšina učiteľov pozitívne hodnotí potrebu projektovania
výučby EV, na druhej strane však značné množstvo učiteľov podceňuje potrebu prípravy
alebo sa zameriava len na prenos informácií, pričom nezohľadňuje potreby žiaka a rozvoj jeho
individuality. V rámci záveru a odporúčaní uvádzame nevyhnutnosť, aby:
− učitelia EV projektovali výučbu EV a pomocou projektovania predišli problémovým
aspektom výučby,
− učitelia EV vychádzali pri projektovaní vyučovacej hodiny z cieľových kompetencií
žiakov, prihliadali na potreby žiakov a rozvíjali schopnosť prepojiť teóriu s reálnou
skúsenosťou,
− učitelia pri stanovovaní cieľa využívali taxonómiu kognitívnych a afektívnych funkcií
ako prostriedok korektne stanoveného cieľa a učebných požiadaviek,
− učitelia etickej výchovy vytvárali situácie pre aktívne učenie sa žiakov.
Vyhnúť sa problémovým aspektom vo vyučovacom procese je jedným z hlavných dôvodov,
prečo projektovať prípravy výučby nielen etickej výchovy, ale aj iných predmetov so
zameraním na rozvoj personálnej a sociomorálnej stránky žiaka.
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Abstracts
Psychological Studies
Pavel Vacek: Moral Literacy and the Process of Internalization of Moral Norms
This article focuses on the interpretation of the concept of moral literacy and the process of
internalization of moral norms as one of the conditions for developing from heteronomous
morality to autonomous morality. Particular attention is paid to the internal and external
conditions that strengthen or, on the contrary, weaken the embeddedness of moral standards.
The final part of the article offers perspectives on the options open to teachers and schools in
terms of shaping the characters of their students or pupils.
Lada Kaliská: Moral Intelligence in Relation to Other Intelligence Concepts
More than a century, there has been a long discussion about the intelligence construct
fundamentals among professionals from various scientific areas. The situation has been even
more complicated nowadays, for more intelligence types (emotional, social, existential,
practical, successful, and even environmental) have been established, and the moral
intelligence tries to codify its theoretical and empirical position among them. The article
provides the overview of the intelligence construct development, and tries to specify the
outcomes as well the position of this new intelligence concept of moral intelligence. It offers
several explanations of this concept and tries to look for a common overlaps.
Ján Kaliský: Moral Intelligence, Its Philosophical Fundamentals and Educational
Consequences
The author explains the notions of moral intelligence and moral competence according to the
chosen authors. He opens up their theoretical (philosophical) outcomes and outlines their
educational consequences. The moral behavior is understood by the author as a key ability in
democracy; it can be learned and its development can be measured. The measurement is based
on a hypothetical moral dilemma solution being related to Kohlberg´s moral judgment stage
model preferring certain motives. In the context of Kant´s deontological ethics, the highest
level of morality can be reached if we are led by the universal principals of justice, wisdom
and logic. Then the moral education (using the method of moral dilemma solving procedure)
should support the ability to think and act according to accepted moral principles by oneself
being in concord with universal moral principles.
Vladimír Poliach: Experiential dimensions of moral regulation
Moral regulation has been traditionally explained as a sequence of: (1) comparison of a real
situation with a moral ideal, (2) design of a morally valuable reaction to the situation, (3)
action which modifies the real situation to aproximate the moral ideal. The article offers more
detailed insight to experiential complexity and variability of this regulation as, for example,
perceptual-motoric scene, reflective-intentional stream and acting experience of first person
perspective.
Martin Hulín: How moral reasoning leads to the violation of moral norms
Reasoning is ofted credited for the highest achievements of human thought including in the
moral domain. Moral reasoning is seen as central to morality and its development, as
illustrated by the work of Piaget and Kohlberg and is considered as a tool to better moral
decisions. However I will point out, that moral reasoning plays also a negative role and often
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does not lead to better behavior or worthy moral aims. Too often it leads also to the violation
of moral norms or to unfair behavior and overrides our moral intuitions and emotions, which
are seen in the light of recent studies as the foundation of our moral sense. This is because
reasoning enables us to find justifications for our amoral behavior. Moral reasoning then does
not serve our moral purposes well and is a ground for moral hypocrisy. Even though our
individual moral reasoning ften fails we can find situations when it leads to better decisions.
Situations of authentic disputes a collective reasoing can facilitate our moral judgement to
reach better judgements and decisions.This is also an opportunity to use it in education.
Lujza Koldeová: Value system of secondary school students in the Slovak republic and
the Federal republic of Germany at present
This article deals with current issues of values and value systems of the current secondary
school youth. It provides basic theoretical background to the issue of values and aims also to
present the results of empirical research. The empirical research was carried out in the Slovak
Republic and the Federal Republic of Germany, comparing the value systems of Slovakian
and German secondary school youth. The goal was to point out the similarities and
differences in the value systems of young people studying in the two countries. We examined
the issue of assessment by scales in three dimensions: a) the value of such ideals, b) values
characterizing real life, c) values to produce a favorable impression.
Eva Nábělková, Eva Kučeráková: The level of moral reasoning and sociometrical
indicators – survey in the fourth grade of elementary school
There are results of the survey carried out in the 22-members class in the fourth grade of
upper Hron-basin elementary school presented in the paper. The goal of the survey was to
map out the level of moral reasoning in this age, as well as to find out the possible correlation
between the level of moral development and social position in the group of peers. Data were
collected by standardised psychological measures – the Test of moral maturity (Kotásková –
Vajda, 1982) and Sociometrical rating questionnaire (SO-RA-D; Hrabal, 1979). Results of the
survey indicate a higher level of moral reasoning in boys compared with girls, and the
existence of moderate relation between moral maturity and sympathy felt towards peers.
There were no identified relations between the moral level and social position in the sense of
personal influence, nor between the moral level and social position in the sense of popularity
in the group.
Zuzana Štefánková, Alena Váchová, Eva Svobodová: Good and Evil Seen by Pre-school
Age Children
Topic of the paper is based on the demand for developing of the methodology of ethical
education in pre-primary education. It deals with the importance of the good experience for
preschool child with regard to his life perspective and attitudes to the people and the world.
We reflect a need of kindergarten teachers to be supported at upbringing positive moral values
and social behavior of preschool children. Thus we are looking for answers to questions: to
what extent preschool children recognize the difference between good and evil, and how
children imagine the good and the evil. Responses are outlined in this paper from the
perspective of developmental psychology and research survey conducted by guided
discussion with children in kindergarten. Paper is accompanied by a video record from these
discussions.
Helena Záškodná: The Motivations for Volunteering
The paper presents volunteering in the context to pro-social behavior, and individual values.
Volunteerism is a very widespread phenomenon in a number of advanced western countries,
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and it awakens continuous interest of researchers. One of the motives of the research interest
consists certainly also in the economic effect of volunteerism. For the acquisition, selection as
well as keeping volunteers in practice, means understanding of the motivation to pursue
volunteering significant help. The article summarizes motives contained in the current
concepts of volunteering, such as the Functional approach to volunteer motivation, Volunteer
process model and Role identity model, and compares them with the results of a research
carried out in a group of volunteers.
Miroslava Adamík Šimegová: Diagnostics of bullying and moral mechanisms of the
actors of bullying in the school environment
Research findings indicate the diagnostics of bullying at school and a link between bullying
and moral disengagement of identified aggressors through self-rating assessment methods as
well as the aggressors identified through peer nominations. In the case of moral
disengagement it is going about the process of convincing the self that ethical standards do
not apply to oneself in a particular context, by separating moral reactions from inhumane
conduct by disabling the mechanism of self-condemnation. Often it is also moral reasoning justifying mechanisms that directly affect the operation of moral standards to regulate the
actions of individuals. The paper deals with mechanisms of moral action of bullying pupils
(bullies) in the school environment based on social-cognitive theory of moral reasoning and
action of A. Bandura (1991) – “Moral Disengagement”. In this context, we refer to several
studies exploring the relationship between moral disengagement and various positions of
pupils in bullying and present the results of own research of the moral aspects of the bullying
behaviour of actors - aggressors and witnesses of bullying at school by method of comics.

Philosophical Studies
Vasil Gluchman: Good and/as Meaning of Life
Author argues with Peperzak’s views concerning his understanding ethics and its role in life
of human being or in looking for the meaning of life. Furthermore, author forms his theory of
meaning of life and presents some approaches to its acceptance. Author concludes that the
most significant is an activity produces positive values fulfilling good by real contents.
Ján Šlosiar: Who are we and what morals do we live by? Or can man live beyond good
and evil?
The aim of this paper is to highlight the fundamental paradigm shift in how we think about
man and his morals in the postmodern age. In our European culture, from Socrates to Kant,
just one question dominated : "What is the nature of man?" This way of thinking was
characteristic of modernism. Nowadays, in anthropological thinking, it is not sufficient to ask:
Who are we? Therefore, we must necessarily extend it to the question: How do we think
about ourselves? And a further question: What determines the certain way of thinking about
ourselves? The problem of interpretation of man consists in the fact whether we examine the
philosophical and anthropological bases in terms of antropins (what is typical of man in
contrast to animals or what type of culture he lives), existentials (in what we search the
meaning of our unique stay in the world) and transcendentals (how one refers to all that
transcends him).
In the postmodern philosophical initiatives, man is seen as a being that is rooted in a
particular environment, culture, society, using specific language carrying specific meanings
under which he creates his own criteria and principles governing the area of morality. He has
no ambitions to get closer to some sort of an ahistorical, metaphysical ideal. If we realize that
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the "moral profile" of each individual is formed by a dictionary, in which he has been
growing, and if we acknowledge the plurality of these dictionaries, a single true morality
becomes useless and alien to us. Therefore, man does not live beyond good and evil, just the
content of these terms varies.
Branislav Malík: Morality as civilisation phenomenon
In his article the author attempts to specify the status of morality as a significant civilisation
phenomenon. Thus he continues in well-known concept of civilisation process of Norbert
Elias. He also focuses on distinguishing between the morality and other civilisation
phenomena. With this conceptual background he explains the reasons of contemporary moral
crisis and its manifestations in school environment and describes some of its impacts on
education process.
Oľga Sisáková: Responsiveness to values as a specific competence in Ethics and Morals
From theoretical and practical position we can observe limits of ethical theories dealing with
practical conflicts. In this direction the author of the paper focuses on the results of material
ethics of values and on productivity of the approaches of so-called new phenomenology of H.
Schmitz. The author relates the outlined new type of analysis to the tendency of axiology of
the 20th century towards implicitness. This direction of philosophical reflection is deepened
by structural changes in the society- detraditionalization and individualization, meaning, that
there do not function or there are illegible normative structures and patterns in the culture. It
requires higher discipline of judgement and cultivation of rational and irrational sources of
evaluation. However, the result of the mentioned changes is indifference towards value
frames within the culture and lack of responsiveness to subtler forms of axiological
articulation. The conclusion for educational practice is reasoning of the need for deepening of
the ethical competences in direction of cultivation of responsiveness to deeper connection of
moral experience.
Marie Skýbová: About meaningfulness of upbringing to be good
The paper deals with problem which arises from views on man and his moral life. There are
some theses coming from the field of sociobiology, evolution ethics, evolution psychology,
neurobiology, which bring doubts about the possibility of upbringing to be good. Despite the
critics of pseudodarwinian myth, a picture of man which results from these opinions is not too
optimistic – it seems that man is determined, morality is subjective, and reason doesn´t play
an important role in morality. The author brings some information about new interest for
morality in science, and about researches which let open the space for moral upbringing.
Peter Krchnák: Good(ness) or humanity of the man?
This contribution is focused on good(ness) and humanity like characteristically features of the
man as an individual and species and their unity in diversity with emphasis on problems of
their formation within interpersonal and interspecies communication.
Andrea Javorská: The Care for the Soul and the Question of Humanism in Modern
Education
This article is analysis of philosophical concept of the care for the soul, the question of
humanism in connection with ethical question about man. The article examines Socratic´s
tradition, which sees the human essence as open, moving in an uncertain world and
responsible for seeking and choosing the true and freedom. Socrates was represented a new
way of thinking and was the first real humanist. The question of the Humanism open analysis
of a special phenomena of our modern world.
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Zuzana Danišková: Socrates at the school
Our ambition is to show important role of classical philosophy in the school-process. Even
though philosophy is often seen as an impractical discipline, it helps to improve most of the
qualities our labor-market seeks: from logical and analytical thought to communication skills.
Philosophy itself is by essence education process, Socrates not only cultivates dialogue, but
especially human soul. This is the primary goal of the education for him, recognition of good
and evil, virtues, “orthos logos” what also corresponds to Commenius.
Zlata Androvičová: The Importance of Naturalization in Forming the Good in Humans
The article presents the process of naturalization as a way of humanization of relationships
between humans and nature that is considered in ecological ethics (for example the deep
ecology) as one of the tools how to overcome the alienation of modern man from nature. The
direct experience with natural entities and beings is according to the author not only the
important part forming the pro-natural attitudes, but as well the way of humanization of
interpersonal relationships in society. The contact with nature is as well the important factor
of psychomotoric development of the child, that´s why the naturalization is one of the
presuppositions of socialization. For the wellbeing of a man and society (future generations
and natural beings) it is important in current technological civilization to naturalize the
educational process to avoid the single-sided development of technical knowledge and
competences exercisable on the labour market.
Lukáš Kulich: Does morality exist without God and religion?
It is a widespread view that God and religion are a prerequisite for morality. Without God,
setting moral rules and debate about what is good and what is wrong, can only express our
own subjective priorities. Without religion, whitch tell us what is good and what is not good,
we are at the mercy of moral chaos. But is the argement, that morality as we know it depends
on religion, right? In my contribution I will try to challenge this assumption based on key
philosophical and psychological arguments on this issue.
Gabriela Martišková: Suppositions and implications of tradition-constituted morality
According to moral universalists, moral judgements are universal and absolute for all human
beings. Moral relativism claims moral facts and truths to be dependent upon our moral beliefs
and customs. The article analyses tradition-constituted morality viewed as an acceptable
position for both universalists and relativists. MacIntyre´s idea of socially embodied tradition
of rational enquiry denies the possibility of independent rational moral enquiry. He consider
morality to be bounded with the rationality of particular society. Moral tradition involves
certain type of rationality and a way of justification. MacIntyre´s position often rises the
ciriticism toward its relativistic implications. The goal of the article is to avoid moral
relativism and show how the universal principles from the internal frame of tradition can be
reached.
Katarína Vančíková: New Aspect of Individualism – Implications for a Man, Society
and Challenges for Education
The author in the paper reflects the value of ethical individualism in liberal societies and she
outlines the trend of its transformation to the form of post-modern individualism that has
feature of radical anthropocentrism. She points out reasons of this change, which doesn´t
consist in unprompted change of a man, but in circumstances of his/her present life. In the
next part of the paper she describes implications of post-modern individualism for individual
and also for society. On the bases of this description she formulates educational priniples.
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Viera Štefancová: Values and attitudes as prerequisites for ethics education in the post
modern family
The nature and structure of human values are fundamental characteristics of human identity.
The values of an individual are first formed in the environment of their family, which has
a dominant influence on the development of their personality, thus also shaping their
perception of norms and values. The family with its value system is therefore the first
environment, in which also the sense of good and evil is formed. From this perspective,
values can be understood as one of the factors of ethics education in the family. However,
recently, we may more and more frequently observe erosion of personal values and their
conflict with other elements of social environment, such as the valid social norms. There is
either a high degree of mutual conflict or the values are even mutually exclusive. What
perception of „good“ and „evil“ can be expected in such cases? The article looks at this
problem from the sociological point of view and attempts to find the answers to the questions
of what values resonate in the present-day Slovak family, what life attitudes are being formed
and to what extent are these values specific compared to other European nations.
Juraj Skačan: Moral aspects of religious experience in context of christianity
In this paper we are submitting the problem of moral within the special context of christian
religious experience. The religious experience is determinated by the specific occasions and
by the transcendental relation between subject and object of this experience, so the point of
view which is to be applied while interpreting the conception of good and evil is formed by
impulses different from those that are affecting a human in empirical dailiness. The purpose
of this paper is to put accent on the ethical dimension of transcendental religious experience.
Based on the analysis of this phanomenon we are trying to outline a possible concept of
mystical moral with its symptomatic principles as well as to evaluate how the good is
interpreted in mysticism and also the consequences of this interpretation for the life of
a human individuum, while reflecting the questions related to the meaning of life.
Ján Kalajtzidis, Katarína Komenská: Moral agent and the issue of ethical consumption
(consumerism)
The following article presents one of the new trends in moral thinking and decision making
processes influenced by so called ethical consumption (consumerism). The paper is divided
into two parts. With the help of several examples on ethical consumerism (e.g. demand for
products with ethical labeling as fair-trade, eco-friendly), the moral agent will be analyzed as
an agent struggling for its freedom and responsibility towards society, environment,
humankind, etc. For these purposes, we would analyze the main characteristics of moral agent
presented in the work of Erich Fromm. He consider the modern moral agent to be an active,
productive, responsible and non-determined being, who can make decision on his/her own
without any influence of consumerism. The second part of the paper presents the problem of
ethical consumption (consumerism) through critical reflection on the activities of
multinational corporations which help them to guarantee themselves a better “moral status” at
the market. This problem will be mostly analyzed through the common issue of ethical
certification and ethical labeling. The paper offers a critical evaluation of these new,
contemporary tendencies.
Zuzana Jílková: The principle of individualism in Seneca´s philosophy
After a short introduction to the main attributes of stoicism and the moral philosophy of
individualism, this work proceeds to determining the individualist principle in Seneca´s
philosophy. The text mainly emphasizes the ethical aspect of Seneca´s attitude, which is
noticeably different from the contemporary concept of individualism. Through Seneca´s
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attitude to individualism we can also come to the understanding of partial characteristics of
stoicism connected with the name of this philosopher, and this is the principal contribution of
this work.

Educational Studies
Ivan Podmanický: Ethics as part of school education in a polarized society
During 22 years of ethics existence, the society has changed significantly in the SR. Except
for many undoubtedly positive initiatives and phenomena also various pathologies increased
in society even among school children. Reported reality is challenge for ethics, for its further
methodological elaboration. Experience of ethics may be in broader context also the
possibility for the development and implementation of school education, which could be
effective in prevention and suppression of mentioned negative phenomena. The author deals
with the issue of ethics teacher training in this paper.
Anna Sádovská: New Challenges for Moral Education in Education Process
This paper discusses the problem of moral education as ´over-curriculum´ topic that is not
defined in state curriculum, but it is essential and necessary part of every education. The
school subjects about personal development and moral development (Ethical Education,
Religion Education) are not able to react to every educational situation at schools. And
besides that the school has to solve effective inclusive education actually and within also
intercultural education. These are still new topics and new challenges for education in
Slovakia. The paper shows legitimacy of moral education as ´over-curriculum´ topic which
makes an implementation of inclusive principles into education possible. The result is
proposal of changes in school curriculum which is one of the main school documents and can
contain moral education guide for every teachers at school.
Miroslav Valica: Teachers’ diagnostic competencies of ethics in the context of their
competency profile
The author presents ethics teachers' views on the importance of diagnostic competences and
the need for development in the context of other professional competencies contained in the
competency profile of ethics teacher. This is based on an innovative model of teaching ethics,
which is based on a proactive model of teaching and is aimed at facilitation of active social
learning of students leading to the development of key cognitive, personal and social
responsibilities and pro-sociability. Empirical results show the need for the development of
theory, methodology and pedagogical diagnoses methods in teaching ethics as an important
condition for the improvement of quality and innovation of teaching through action research.
Katarína Čižmáriková: The Influence of the socio-moral programme on the classroom
atmosphere
This paper presents the results of the programme named “Wandering through the Country of
Good”. The programme was created by the author of this paper, who also experimentally
implemented the programme and tested its effectiveness on a sample of elementary schools.
The programme is aimed to stimulate the socio-moral development of children and to shape a
positive atmosphere in the classroom.
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Jaroslava Kunstová, Denisa Snopková: About the importance of ethic education in
teachers reflection
The article deals with the teaching of ethics in Czech and Slovak elementary schools. It
briefly introduces the realization of the subject in the Czech and Slovak school system as well
as presents the main aims of the project SGS (IGA) 2012, PdF_2012_028 (The comparison of
ethic education at lower secondary schools in the Czech and Slovak Republic). The paper also
presents the results of quantitative survey in which teachers evaluate the importance of ethic
education.
Dáša Vargová: Education towards pro-socialization as an instrument not as the main
aim of Ethics education
The author has tried to access the current model of school subject Ethic education in terms of
constructive criticism. In article she analyzed the nature of mentioned school subject, its
target and process components. Education towards pro-socialization seems has to be
considered as an instrument not as the main aim of ethics education. The author highlighted
the philosophical and ethical character of Ethics education. She prefer value dimension of this
subject. As the key category she considered value of Good. She has proposed several
conceptual changes (name, objectives, content and methods) in the process of teaching of
Ethics education at different levels of education at school: at primary schools level, than on
lower and upper secondary schools levels of education – from this point of view the main aim
of Ethic education should be cultivation of the good in us.
Gabriela Bradová: Self-reflection teacher ethics education
The author discusses the use of self-reflection and teaching ethics in secondary education.
Highlights the need for critical self-reflection as a teacher's professional self-development
conditions. Describes selected methods of introspection and empirically determines their use
in the educational practice of teachers ethics. The findings show the differential use of
methods of self-reflection among teachers of ethics and the need to further their education in
this field.
Gabriela Šarníková: Ethical Dimension of the Philosophical Discussion in the Process of
Education
Discussion as an activating method is used in the process of education and it has a special role
in the concept of Philosophy for Children that was founded and promoted by Matthew
Lipman. In the said concept discussion is a pillar on which the development of the
multidimensional thinking of a child or a pupil rests. According to Lipman this
multidimensionality lies in the development of critical, creative and engaged thinking.
However, the discussion in the community that is being formed also effects social and ethical
development. In this study we introduce ethical principles of the philosophical discussion
according to Lipman’s concept as well as point out what are the results of an application of
the said principles from the perspective of the development of an individual and of a
community of children/students engaged in a discussion.
Magdalena Marešová: Parent volunteer as a witness of the hidden curriculum of school
Based on a case study of parents of pupils at an International School, this paper focuses on
parent´s volunteerism as one of the spheres where schools and families can cooperate. The
analysis of data gathered from in-depth interviews and a participant observing showed that the
1 – 5 years lasting experience gathered by the 16 parents can be interpreted as a process of
a social learning during which they (I) acquired experiences with social interactions and
educational situations, (II) construed a subjective understanding to a personified School
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representing a set of values, and this understanding (III) formed their attitudes towards
education in general. The parent volunteers can thus be called „witnesses“ of the school´s
hidden curriculum trying to find out whether the existing values and attitudes correspond both
with those decleread by the school and those held by themselves.
Miroslav Krystoň: The phenomenon of leisure time in education
Leisure, as natural element of life, accompanies a man during the whole historical
development. It has developed and changed according to social conditions not only in the way
of range and significance, but also in the way of leisure-time activities. Education is one of
the fundamental means of leisure time value increasing. Author deals with this field of
education in particular. The paper is based on given phenomena and processes analysis of
development in historical context. Contemporary perspective of leisure character, value and
function is compiled from the perspective of main educational sciences.
Petr Bauman: Philosophy for Children as Violence-Prevention Programme
The paper presents the Philosophy for Children programme applied to prevention of violence.
First, the theoretical basis is introduced (the conceptual issue of violence, philosophical
dialogue as means of violence prevention, transformation of classrooms to communities of
inquiry). Also, P4C violence prevention curriculum for primary schools developed by
LaTraversée is outlined and key aspects of the pedagogy are presented.
Pavol Tománek: Family and religion as a basis for building a child's values
The paper presents the family as the basic institution, which comes to building ethical,
religious and social values. We focus on a child in pre-primary period, we characterize the
path, respectively values in these times and we are looking for an answer on the impact of
family and religion in shaping a child's personality. We are a family and religious education,
reflects, which changes the perception of family and child experiences of religion in pre-and
primary education respectively. schooling. We note the false ideas about God that are offered
to children in family education. Highlighting their shortcomings and present some guidelines.
Peter Uhrin: Opinions of ethics education teachers on designig the teaching of ethics
education.
This paper describes the main results of the empirical research of teachers' ideas on design
ethics education and points to the problem of design aspects associated with it.
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Katedra etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej
fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
... pripravuje svojich študentov pre pozíciu učiteľa etickej výchovy pre 5. až 13.
ročník v obidvoch stupňoch vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr.), v dennej aj diaľkovej
forme štúdia.
Bakalársky (trojročný) stupeň štúdia je zameraný prevažne na teoretickú prípravu
filozoficko-etického, pedagogického a psychologického charakteru. Magisterský
(dvojročný) stupeň štúdia akcentuje didaktické a pedagogicko-psychologické
disciplíny. Učiteľstvo etickej výchovy sa študuje v kombinácii s iným predmetom; časté
sú kombinácie s cudzím jazykom, so slovenským jazykom, psychológiou, telesnou,
hudobnou a výtvarnou výchovou.
Absolvent je spôsobilý rozvíjať u žiakov personálne, sociálne a morálne spôsobilosti
a prosociálne správanie. Ďalej je spôsobilý vykonávať činnosti viažuce sa na prácu s
ľuďmi, vyžadujúce empatiu, altruizmus a vie vhodne aplikovať etické východiská v
rôznych oblastiach praktického života.
... spolupracuje s mnohými základnými a strednými
školami, pedagogickými, humanitnými a filozofickými
fakultami v rámci Slovenska, ako aj s edukačnými
a výskumnými inštitúciami v zahraničí.
... sa podieľa na rozvíjaní vyučovacieho predmetu etická
výchova v rámci viacerých výskumných projektov. V kontexte
týchto katedra organizuje vedecké konferencie zamerané na
komparáciu riešenia základných koncepčných, kurikulárnych,
metodologických a metodických problémov v etickej výchove.

Kontakt:
Sekretariát KEaOV, PF UMB Ružová 13, 97411 Banská Bystrica
keov-sekretariat@umb.sk; www.pdf.umb.sk; tel. +421-48-446 4312
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