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PREDHOVOR
Etická výchova priniesla v deväťdesiatych rokoch 20. storočia do škôl zmenu: zmenu
vzťahu učiteľa a žiaka, zmenu obsahu povinného vyučovacieho predmetu, zmenu vyučovacích
metód, zmenu filozofie školy pretavenú do bežného vyučovania... Etická výchova bola iná,
museli si na ňu zvyknúť učitelia aj žiaci, avšak v pomerne krátkom čase sa stala obľúbeným
predmetom. Možno práve preto, že bola nositeľom očakávanej zmeny... Na etickej výchove sa
hovorilo: o pocitoch, skúsenostiach, nepohode aj pohode, o tom, čo žiakov a aj učiteľa teší,
hnevá, aké sú vlastne tie „pravé“ hodnoty, čo je tolerancia, súcit, empatia, ako riešiť problémy
a nebyť pri tom obeťou, či agresorom. Etická výchova bola iná, lebo takou chcela byť a aj preto,
lebo ju takú chceli mať (učitelia aj žiaci).
Po viac ako dvadsiatich rokoch od jej experimentálneho zavedenia do škôl autorský
kolektív pod vedením M. Valicu vypracoval a podal žiadosť o grantový projekt zameraný na
inováciu edukačnej praxe etickej výchovy. Projekt bol jedinečný vo viacerých rovinách: ako
nositeľa zmeny označil samotného učiteľa, ktorý by mal mať špecifické kompetencie – nielen
odborné, ale najmä psychodidaktické a výskumné. V roku 2011, po schválení projektu, bol
vypracovaný inovačný model výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej
výchovy. V rámci nich autorský kolektív M. Valica, P. Fridrichová, J. Kaliský, Ľ. Hajnalová
Buvalová, T. Rohn a G. Bradová popísali potrebu zmeny výučby etickej výchovy, ktorej
východiskom je proaktívne sociálne učenie sa žiaka, vytvorili model výučby založený na toto
princípe, definovali kompetenčný profil učiteľa a vytvorili návrh systému sebareflexie učiteľa
etickej výchovy založený na akčnom výskume: inak povedané – stanovli si zámer podporiť
učiteľov v tom, aby sa stali výskumníkmi – evaluátormi vlastného vyučovania.
K naplneniu tak náročnej idey bolo potrebné učiteľov odborne pripraviť, tzn. v rámci
kontinuálneho vzdelávania bol učiteľom etickej výchovy v primárnom a sekundárnom
vzdelávaní ponúknutý program zameraný na rozvoj ich odborných kompetencií. Obsah
vzdelávacieho programu bol vystavaný na základe definovaných vzdelávacích požiadaviek
učiteľov etickej výchovy; niektoré témy boli spoločné (mediálna výchova, umenie v etickej
výchove), niektoré boli určené pre učiteľov primárneho vzdelávania (priateľstvo ako téma
etickej výchovy, globálne rozvojové vzdelávanie) alebo pre učiteľov sekundárneho vzdelávania
(filozofia a etika v etickej výchove, náboženstvo v etickej výchove, ekonomické hodnoty
v etickej výchove, ekoetika, politická etika v etickej výchove). Členovia riešiteľského kolektívu
projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV0690-10 vytvorili jednak projekty vlastných vzdelávacích aktivít v rámci programov
kontinuálneho vzdelávanie, ale aj učebné texty k jednotlivým témam ponúkaným v rámci
programu. Práve tie sa stali východiskom pre prvý významný krok z pohľadu inovácie etickej
výchovy. Učitelia etickej výchovy, vychádzajúc z prednášok a učebných textov, poskytli svoj –
praktický pohľad na možnosti obsahovej či metodickej inovácie etickej výchovy.
V zborníku odborných prác učiteľov etickej výchovy Obsahová analýza etickej výchovy z
pohľadu učiteľov, ktorý ste práve začali čítať, ponúkame učiteľský pohľad na obsah etickej
výchovy a na možností jej inovácie prostredníctvom tém: mediálna výchova, literatúra,
hudobná výchova, výtvarná výchova, empatia, asertivita, transakčná analýza, prosociálne
správanie, globálne rozvojové vzdelávanie, ekoetika, filozofia, náboženstvá, láska, ekonomika,

politická etika... Na takmer 800 stranách ponúkame pohľad učiteľov etickej výchovy na
možnosti jej inovácie. Veríme, že teoretický vstup do problematiky bude prínosný pre každého
čitateľa rovnako, ako bol pre nás. A sme radi, že s pomocou učiteľov etickej výchovy obnovíme
diskusiu o ďalšom smerovaní tak vzácneho vyučovacieho predmetu, akým etická výchova
nesporne je.
Zborník odborných prác učiteľov etickej výchovy Obsahová analýza etickej výchovy
z pohľadu učiteľov je prvou lastovičkou v odbornej teoreticko-praktickej rozprave.
V nasledujúcich rokoch plánujeme vydanie Zborníka odborných prác učiteľov etickej výchovy 2
Metodická inovácia etickej výchovy z pohľadu učiteľov a Zborníka vedeckých štúdií Inovácia
etickej výchovy: teoretické a praktické reflexie.
Na záver si dovolíme ešte poďakovanie, ktoré patrí všetkým členom riešiteľského
kolektívu projektu APVV Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy, samotnej Agentúre na
podporu výskumu a vývoja za to, že podporila myšlienku skvalitňovania edukačného procesu
prostredníctvom cieleného vzdelávania učiteľov a tým prepojenie teórie a praxe na základe
vedeckého experimentu, ale samozrejme, najväčšia vďaka patrí všetkým učiteľom, ktorí sa od
roku 2012 vydali na neľahkú cestu sebavzdelávania v etickej výchove. Ich odvaha a chuť byť iní,
lepší je obdivuhodná, pretože prekonávať vlastné stereotypy a hľadať nové stratégie ako
dosiahnuť vymedzený cieľ je asi najťažou, no zároveň zmysluplnou cestou pre skvalitnenie
školského systému.
Petra Fridrichová

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM A SEKUNDÁRNOM
VZDELÁVANÍ
MEDIÁLNA VÝCHOVA V ETICKEJ VÝCHOVE

MÉDIÁ AKO SPROSTREDKOVATELIA
A SPOLUTVORCOVIA KULTÚRY
Edita KABINOVÁ
Abstrakt
Záverečná práca sa zaoberá významom a úlohami médií vo vývoji civilizácie s dôrazom na ich
spoluúčasť pri tvorbe, uchovávaní a šírení kultúrneho dedičstva. Poukazuje na globalizačné kultúrne
trendy a podiel médií, mediálnych obsahov a mediálnej kultúry na tomto procese. Zvlášť popisuje
reprezentáciu vzorov, hodnôt, tradícií a noriem v mediálnych posolstvách vo svetle morálnych princípov
a humanizmu. Cieľom práce je popísať pozíciu médií a mediálnych obsahov na tvorbe a šírení kultúry v
historickom kontexte i v rámci súčasných kultúrnych trendov.
Kľúčové slová: médiá, mediálna komunikácia, kultúra, hodnoty, tradície

ÚVOD
Náš život je nasýtený predmetmi, ktoré sme získali pod vplyvom masových médií, ktoré
sú súčasťou nášho života. Noviny, časopisy, rozhlas, televízia, hudba, film produkujú množstvo
obsahov, od serióznych správ po zábavu a je stále ťažšie sa v nich orientovať. Médiá dávajú
podnet k premýšľaniu o svete, o vlastnom živote, sú prostriedkom vyplnenia voľného času. Sú
i rozhodujúcou inštitúciou, ktorá ukazuje, aký význam majú obrazy, slová, gestá a činy. Médiá
sú významný socializačný a výchovno-vzdelávací faktor, pričom vplývajú na správanie sa
jedinca, utváranie životného štýlu a kvalitu života vôbec. Vyznačujú sa svojbytným vzťahom
k realite, lebo sú vytvárané s rôznym zámerom, neraz i manipulatívnym. Dôležitým momentom
bolo poznanie prepojenia kultúry spoločnosti s médiami, aj súvislosti medzi kultúrou
a médiami a medzi médiami a kultúrou. Snáď najsilnejším impulzom bolo získanie poznatkov
o funkciách médií v rámci programu rozvoja odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy.
Pre primárne vzdelávanie je povinnou súčasťou obsahu vzdelávania mediálna výchova. V
zmysle záväzného kurikulárneho dokumentu sa môže vyučovať ako prierezová téma - súčasť
obsahu vybraných vzdelávacích oblastí (jazyk a komunikácia, umenie a kultúra atď.), alebo ako
samostatný predmet či kurz. Mediálna výchova má prepojenie so všetkými ostatnými
vzdelávacími oblasťami a opodstatnenie vo všetkých predmetoch. s ohľadom na ciele a obsah
etickej výchovy má významné miesto práve v tomto predmete. Cieľom etickej výchovy je
vychovať dobrého človeka. Táto úloha sa zabezpečuje prostredníctvom obsahu, orientovaného
na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať. Cieľom mediálnej výchovy je, aby žiaci lepšie
porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a vedeli sa v ňom orientovať. Pomocou nej
by mali žiaci nájsť spôsob ako žiť v realite, ovplyvňovanej médiami a tie využívať ako nástroje
ovplyvňovania reality.
Médiá sú súčasťou kultúry a zvlášť nové médiá sa spájajú so vznikom, prejavmi a šírením
popkultúry, i keď ich poslanie v kultúrnom kontexte je omnoho širšie. Preto ich v práci
reflektujeme ako sprostredkovateľov a spolutvorcov kultúry. Pri spracovaní témy záverečnej
práce sme použili najmä literárnu, literárno-historickú a literárno-komparatívnu metódu
a viaceré myšlienkové postupy a operácie, hlavne analýzu, syntézu, komparáciu
a generalizáciu.

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM A SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

MÉDIÁ AKO KULTÚRNY FENOMÉN
Keď sa spomenú pojmy „médiá“ alebo „komunikácia“, ľudia si väčšinou predstavia
súčasnú modernú komunikačnú technológiu. Bádatelia v oblasti komunikácie si pod pojmom
médiá vedia predstaviť noviny spred dvesto rokov, kníhtlač vynájdenú v 15. storočí a možno aj
abecedné písmo starobylého Grécka. Avšak komunikačné médiá sú oveľa, oveľa staršie.
Dejiny (mediálnej, masovej) komunikácie boli dlhú dobu chápané ako dejiny tlače.
Sústreďovali sa na popis vývoja systémov tlače v jednotlivých krajinách, prípadne biografiu
veľkých vydavateľov alebo novín, či iných mediálnych inštitúcií. Výraznejším posunom v
historiografii mediálnej komunikácie bola snaha zohľadniť pri vývoji médií aj ich vzťahy
k politike, právu, ekonomike a kultúre, a teda zasadiť ich históriu do rámca spoločenských
inštitúcií. Druhý dôležitý posun priniesol hlbší ponor do histórie ľudstva v úsilí skúmať rolu
komunikácie vo vývoji ľudského druhu a jednotlivých foriem civilizácie. (Brečka, 2009)
Prvé komunikačné médium si môžeme aj vydedukovať. Naši prapredkovia začali vyrábať
nástroje z dreva, kostí a kameňa, ktoré im mali pomôcť fyzicky sa adaptovať na životné
prostredie (najmä uspokojovať základné životné potreby) a nástroje na rozvíjanie „myslenia“,
resp. komunikáciu.
Medzi prvé médiá patrili rôzne prírodné objekty, upravené pre daný účel (napr.
jednoduchá palica, na ktorej boli vrúbky, ktoré označovali počet jeleňov v najbližšom stáde,
určitá konštelácia kameňov a konárov, ktoré naznačovali určitý význam označeného teritória).
Naši predkovia komunikovali medzi sebou pomocou neverbálnych posunkov a gest, potom
neskôr nedokonalým systémom hovoreného jazyka (tzv. neartikulovaná reč). Životné
prostredie sa stávalo zložitejším, preto na pripomenutie dôležitých vecí už potrebovali tzv.
extrasomatickú pamäť (čiže pamäť mimo tela, resp. hlavy). Rozvoj komunikácie preto viedol
k rozvoju komunikačných nástrojov, prostriedkov, médií, potrebných na vysielanie a príjem
(čiže výmenu) informácií, ale aj na ich zaznamenávanie a uchovávanie. Podľa všeobecne
uznávanej definície sa história začína písmom, jazykom zaznamenaným na hlinených
tabuľkách, kameni, papyruse a iných materiáloch. Tieto starobylé záznamy sprístupňujú mená
kráľov, kňazov, dynastií, bohov, názvy miest, riek a hôr, dátumy bitiek a pohrôm, ale aj
záznamy o predaji dobytka, pôdy, obilia a iných tovarov. Podľa tejto definície sa história začína
asi pred 5000 rokmi rozvojom civilizácií v Mezopotámii, Egypte a Ázii (v Indii a Číne). Prvé
symbolické záznamy sú z obdobia viac ako 25 000 rokov pred vynájdením skutočného písma,
z neskoršej doby ľadovej. Prechod od prehistorických symbolických systémov k písmu a histórii,
sa vedecky skúma až v poslednej dobe. V roku 1964 maďarský archeológ László Vertés
uverejnil fotografiu – neandertálsku plaketu (malý oválny predmet, vytesaný z mamutieho
zuba neandertálskym človekom pred 45 000 rokmi.) Alexander Marshack z Harvardskej
univerzity ju dôkladne preskúmal. Skúmal aj nástroje, sošky a známe jaskynné kresby (maľby),
ktoré boli objavené v Európe a pochádzajú z konca doby ľadovej. Marshack v nich videl prvé
náznaky použitia symbolov na záznam informácií o prirodzenom prostredí. Ináč povedané –
komunikačné médiá. (Brečka, 2009)
Členenie vývoja mediálnej komunikácie je u rôznych autorov rôzne. Viacerí hovoria
o siedmych míľnikoch, čím majú spravidla na mysli tieto etapy:
1. Reč a jazyk - vďaka reči sa informácie šírili ústnym podaním a skúsenosti sa odovzdávali
z pokolenia na pokolenie.
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2. Písmo - vynález písma a použiteľných nosičov (kameň, hlinené tabuľky, papyrus,
pergamen, papier) priniesol zásadnú zmenu do vývoja kultúry. Spoločnosť rozdelilo na
tých, čo ovládali písmo, a na tých, čo neovládali písmo. Písmo umožnilo vznik ríš a knižníc.
3. Tlač - sprístupnila informácie širšiemu publiku. Prispela k ustáleniu spisovaných jazykov,
napomohla protestantskej reformácii a prispela k šíreniu poznatkov všetkého druhu.
4. Telegraf a telefón - boli prvé médiá, ktoré na komunikáciu využívali elektrinu
a predstavovali prvé informačné siete. Telegraf sa rozvíjal spolu so železnicou na prospech
oboch. Obe médiá pomohli novinám v aktuálnosti ich spravodajstva.
5. Fotografia a film – oba fenomény mali významnú dokumentárnu funkciu a úlohu v umení.
Fotografia i film sa stali významnou súčasťou masovej kultúry.
6. Rozhlas a televízia - priniesli spravodajstvo a zábavu priamo do domácností ľudí, výrazne
zasiahli do ich voľného času a priniesli nové druhy spravodajstva. Elektronické médiá sa
stali dôležitými faktormi politiky, socializácie, kultúry a ostatných oblastí spoločenského
života.
7. Počítače - so svojimi multimediálnymi a interaktívnymi možnosťami (internet) majú zatiaľ
krátku históriu, ale zato perspektívnu budúcnosť.
Z prehľadu dejín mediálnej komunikácie vyplýva, že, , v každom historickom období
vývoja ľudskej civilizácie sa výmena informácií uskutočňovala spôsobom príznačným pre danú
epochu. V dnešnej dobe sa na tomto procese podieľajú médiá a málokto si bez nich vie
predstaviť nielen komunikáciu, ale život vôbec.“ (Balážová, 2012b, s. 12)
Dá sa povedať, že jednotlivé médiá vznikajú na presne stanovených stupňoch rozvoja
určitej spoločnosti, za konkrétnych historických, ekonomických, kultúrnych, ale aj politických
podmienok, a to aj napriek tomu, že ich „prototypy“ mohli existovať dávno pred oficiálnou
registráciou ich zrodu. (Brečka, 2009)
Médiá plnia viaceré dôležité funkcie, ktoré sú viac či menej známe, podieľajú sa na
realizácii úloh, vyplývajú z postavenia médií v spoločnosti, z ich vzťahov k recipientovi, publiku,
alebo verejnosti ako celku. Prejavujú sa v rôznych oblastiach, pričom každé médium nemusí
plniť všetky funkcie. Určiť konkrétne funkcie médií však nie je jednoduché. Súhlasíme
s názorom, že „jednotlivé funkcie médií boli zadefinované na základe mediálnych aktivít, ktoré
boli v súlade s typom usporiadania spoločnosti, jej kultúrneho kontextu a sociálnych,
politických a ekonomických podmienok. Podľa funkcionalistickej teórie boli funkcie médií
vymedzené najskôr ako pozorovanie prostredia, vytváranie vzájomných vzťahov a prenos
kultúrneho dedičstva. Neskôr k nim pribudla zábavná a postupne i ďalšie funkcie.“ (Balážová,
2012a, s. 10) Dnes médiá charakterizujú najmä ich:
 informačná funkcia – dáva nám možnosť získať dôležité informácie z rôznych oblastí
života, či nahliadnuť do vzdialených krajín bez toho, aby sme opustili pohodlie domova;
 zábavná funkcia – poskytuje nám oddych, zábavu a rozptýlenie;
 kultúrna funkcia – médiá ovplyvňujú prejavy kultúry našej spoločnosti, pretože majú
možnosť ponúknuť rovnaké posolstvo veľkému počtu príjemcov, napr. pápežské
slávnostné posolstvo, prenos z olympijských hier;
 sociálna funkcia – média nás socializujú a ovplyvňujú, čo v podstate znamená, že nám
hovoria ako sa správať, aby sme zapadli do spoločnosti;
 politická funkcia – málokto z nás má možnosť byť prítomný pri riešení politických tém
a sledovať politické dianie osobne, preto informácie o nich získava verejnosť cez médiá.
Pod pojmom kultúra sa vo všeobecnosti chápe ľudský spôsob života, resp. prejavy
činnosti človeka. Kultúra je kol.ektívna, má určitú formu vyjadrenia, usporiadania, nachádza sa
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v ľuďoch, vo veciach (texty, artefakty), v ľudských obradoch (spoločensky utvorených vzorcoch
správania, sociálno-komunikačných scenároch, rituáloch). Otázky súvisiace s novou realitou,
ktorá sa prejavuje v rôznych podobách kultúry prezentovaných médiami, sa týkajú každého
jednotlivca. Preto aj ich riešenie by malo byť záležitosťou celej spoločnosti na všetkých jej
úrovniach, vrátane rodiny, formálneho aj neformálneho vzdelávania.

MÉDIÁ AKO SÚČASŤ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Bolo by snáď i nadbytočné osobitne zdôrazňovať význam médií v kultúrnom kontexte
spoločnosti. Oveľa dôležitejšie je pripomenúť význam reflektovať médiá ako prostriedky
a integrálnu súčasť kultúry, pretože prirodzenou súčasťou kultúry každej spoločnosti sú i
prostriedky slúžiace na dorozumievanie, ale aj kultúrnu sebarealizáciu jej príslušníkov. Ako
uvádza Balážová (2012b, s.12), „s ohľadom na javy súvisiace s etickým, kultúrnym,
náboženským a politickým pluralizmom je dôležité venovať náležitý priestor rozvíjaniu
sebaúcty žiakov a úcty k druhým ľuďom, rozvíjaniu ich sociálno-komunikačných zručností a na
posilňovanie ich rezistencie voči sociálno-patologickým vplyvom.“ Okrem toho médiá
preberajú obsahy, pomocou ktorých sa vytvára kultúrne spoločenstvo, no na druhej strane
médiá tieto obsahy dotvárajú a tým, že existujú vytvárajú určité návyky o správaní ľudí – menia
ich životnú kultúru. (Brestovanský, 2010)
Médiá svojimi posolstvami rôznym spôsobom, v rôznom rozsahu a intenzite, zasahujú
všetkých príslušníkov spoločnosti, ľudia uveria čomukoľvek a hlavne, ak sa to dozvedia z médií
a ak o tom rozprávajú takmer všetci. Pritom si neuvedomujú, že vnímajú mediálny obraz
skutočnosti, čiže obraz sveta, ktorý vznikol. podľa určitých zákonitostí žurnalistickej praxe,
a teda transformáciou objektívnej reality. Mediálny obraz je vlastne výsledkom účelového
výberu a redukcie nekonečného množstva jestvujúcich javov alebo procesov na nepomerne
menší súbor mediálne akceptovaných udalostí. Tak vzniká rozdiel medzi mediálnym obrazom
skutočnosti a objektívnou realitou pričom mediálny obraz môže byť, a neraz aj býva, vnímaný
ako realita, ktorá je realistickejšia než skutočnosť. Práve takto sa ukazuje vplyv médií,
prostredníctvom ktorých sa do vedomia ľudí dostávajú informácie, ktoré sú mimo ich záujmu
a inak by ostali nepovšimnuté. Médiá sa spolupodieľajú na utváraní verejnej mienky presne v
zmysle mýtu „čo nie je v médiách, nie je pravda“. Preto je dnes, mimoriadne dôležitá
schopnosť človeka pohotovo a správne dekódovať médiami šírené posolstvá, a tým sa vyhnúť
médiami podsúvaným predstavám o hodnotách, či dokonca určitým vnucovaním hodnôt.
(Balážová, 2012b) V informačne presýtenej dobe môžu byť médiá zdrojom doplňujúcich
informácií či zábavy, no zároveň predstavujú aj isté riziko zvlášť pre nepoučeného recipienta,
ktorého môžu neutriedené informácie dezorientovať či inak poškodiť. Masovosť obsahov
ponúkaných médiami vedie k formovaniu predstavy, že sa médiá podieľajú na vytváraní svojho
kultúrneho prejavu tzv. masovej kultúry. Médiá sú schopné z malého počtu zdrojov oznámiť
rovnaké alebo podobné obsahy veľkému počtu príjemcov a môžu tak ovplyvniť ich estetické,
zábavné a voľno – časové prejavy. (Jirák - Köpplová, 2007) Pritom neprichádza k fyzickému
zblíženiu príjemcov (napr. sledovanie majstrovstiev sveta v hokeji televíznymi obrazovkami v
malých skupinkách, alebo na verejnom priestranstve v reštauráciách). Pre svoju schopnosť
ponúknuť tú istú informáciu veľkému počtu príjemcov, nám dáva námety k premýšľaniu
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a ponúkajú zábavu a uvoľnenie, preto sú masové médiá považované za dôležitú
a nenahraditeľnú súčasť rozvoja masovej kultúry.
Médiá sú prirodzenou súčasťou života každého človeka, a preto aj na každého pôsobia
a v rôznej miere ho ovplyvňujú, buď pozitívne alebo negatívne. Sú dôležitou súčasťou kultúry
ako jej produkty a spolutvorcovia, prostriedky uchovávania kultúrneho dedičstva a šírenia
kultúry. Akú kultúru, resp. ako prejavy kultúry šíria dnešné médiá? „Mediálny obsah môže byť
pravdivý, založený na faktoch, ale rovnako ním môžu byť výlučne subjektívne názory
a výpovede ich autorov, či dokonca úmyselne zavádzajúce alebo klamlivé informácie. s istotou
sa však dá tvrdiť, že najmä masmédiá nimi zasahujú anonymné a disperzné publikum bez
ohľadu na záujmy a potreby konkrétnych recipientov.“ (Balážová, 2012b, s.16) Napríklad
Modré z neba – vyberie sa časť kontextu, vnímanie reality je skreslené, recipient vníma len to,
čo médiá chcú, aby vnímal.
Aj v dnešnej dobe rozlišujeme kultúru na popkultúru a alternatívnu kultúru. Pod pojmom
populárna kultúra (bežne nazývaná popkultúra) rozumieme, , súbor predstáv, myšlienok,
náhľadov, postojov, zobrazení a ďalších fenoménov, ktoré sú v rámci neformálneho
spoločenského konsenzu považované za najvýraznejšie časti hlavného prúdu určitej kultúry,
od počiatku do polovici 20. storočia predovšetkým kultúry západnej, od konca 20. storočia až
do súčasnosti kultúry globálnej.“ (cs.wikipedia.org/wiki/Populární_kultura) Popkultúra je
obľúbená, rozšírená kultúra tzv. populárna kultúra, ktorá je vyhľadávaná u najväčšieho počtu
recipientov, s čím sa spája komercionalizácia, schématickosť a jednoduchosť produkcie.
s takouto črtou nastupuje postmoderná kultúra, ktorá má širšie a staršie korene.
Charakteristickým znakom postmodernizmu je rozdrobená spoločnosť, rôzne antagonistické
skupiny, kmeňovanie, terorizmus, etnické čistky.
Mnohí príslušníci postmodernej spoločnosti sa medzi sebou čoraz častejšie nevedia
dohodnúť, vzájomne sa pochopiť, jednoducho nenachádzajú spoločnú komunikáciu. Ľudia
považujú pravdu poväčšine za relatívnu vec. Ak niekto tvrdí, že je to pravda, je považovaný za
netolerantného. „Pravda“je len produktom tých, čo majú moc. Postmoderný človek nemá
trpezlivosť pre systematické myslenie a abstraktné idey. Reaguje na to kvalita vzťahov,
partnerstvá dlho nevydržia. Hlavným prostriedkom posudzovania postmodernizmu je
spochybňovanie. Racionálno je nahradené estetikou, veríme tomu, čo sa nám páči. Deti sa
stávajú vďaka technologickým znalostiam skôr dospelé, rastie kriminalita mládeže, mení sa
spôsob trávenia voľného času. (Brestovanský, 2010) Tak sme aj v súčasnosti svedkami, že
myslenie a kultúru ovplyvňuje bulvár, splietanie faktov a zábavy s hlavným zámerom zaujať
a nie informovať. Postmodernizmus sa prejavil aj v televízii tým, že potláča účinnosť slov v
prospech obrazu. Rozum nahrádza uspokojením citov. Viac uprednostňuje zábavu. Televízia
môže byť príkladom, keď je jej hlavným cieľom ani nie tak šírenie pravdy či kultúry, ale
sledovanosť. Pri výbere programu je potom určujúcim kritériom to, čo vzbudí záujem. Posun
od modernizmu k postmodernizmu vidno aj v uprednostňovaní filmov typu StarTrek, Pán
Prsteňov, Matrix či v reklame. Mechanizmus, ktorý aktivuje reklama, je založený na ovládaní
vôle. Tá preniká do vedomia i podvedomia adresáta, aby ho ovplyvňovala v prospech
obchodných záujmov. Reklama využíva hudbu a obraz, vlastnením predmetov si chce človek
niečo privlastniť, niečo čo mu dá duchovnú hodnotu. Ovládaním vôle aktivizuje spotrebiteľa,
aby si utvoril vlastné prostredie, ktoré je pozitívne, nič nezakazuje, poskytuje vzor – model.
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Reklama vzbudzuje pre človeka absolútne očakávania. Nasmeruje človeka na predmety
a postoje, ktoré ho však nemôžu nikdy uspokojiť.
V dnešnej dobe médiá a mediálne posolstvá spôsobujú zmeny v sociálnej a mediálnej
komunikácii v súvislosti s rozšírením životného priestoru človeka., , Súčasný človek totiž fyzicky
síce existuje v prirodzenom svete, no jeho životné pole sa rozširuje a svojím vedomím vstupuje
do úplne iného špecifického priestoru. Dnešný človek sa tak stáva súčasťou imaginárneho sveta
už nielen filmových príbehov či počítačových hier, pretože vo virtuálnom prostredí môže
komunikovať vlastné obsahy, vyjadrovať názory, pocity či postoje, realizovať svoje záujmy, v
tomto priestore jednoducho „žije“. s ohľadom na tendenciu čoraz intenzívnejšieho
presadzovania videnia sveta cez médiá, je potrebné nazerať na tieto zdroje aj z iného uhla
pohľadu. Práve preto jedným zo spoločných zámerov etickej výchovy aj mediálnej výchovy by
malo byť dosiahnuť, aby žiaci vedeli vnímať svet autenticky, nie na základe obrazov skutočnosti
pertraktovaných v médiách. Na to však musia získať náležitú úroveň morálneho vedomia,
a práve tak i mediálnych kompetencií, ktoré im zabezpečia zodpovedné zaobchádzanie
s mediálnymi technológiami a ich produktmi.“ (Balážová, 2012b, s. 14) Deti školskom veku by
teda už mali „byť schopní zmysluplne a selektívne využívať médiá, poznať pravidlá ich
fungovania a na základe prijímaných informácií si formovať svoj vlastný názor. V médiách by
mali objavovať to hodnotné a pozitívne a naučiť sa eliminovať negatívne mediálne vplyvy na
svoju osobnosť.“
(Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte
celoživotného vzdelávania, 2009, s. 35).
Na prelome 19. A 20. storočia, najmä v súvislosti s nástupom nových prostriedkov
komunikácie sa ľudstvo posúva do novej historickej etapy. Vedecký, technický a technologický
vývoj však pokračoval a na konci minulého storočia vzniká nové mediálne prostredie. Tento
priestor sa spája s rozvíjaním mediálnej kultúry tak, ako ju poznáme i dnes a chápeme ju ako
zložitý priestor, ktorý zasahuje spoločnosť a pôsobí na jej charakter.
Pod pojmom mediálna kultúra chápeme, , skupinu mediálnych produktov (napr.
artefakty alebo produkty ako filmy, knihy, hudobné nahrávky, printové médiá a formáty
sprostredkovávané internetom) a komunikatívne praktiky a činnosti súvisiace s využívaním
masmédií a médií. Mediálna kultúra ovplyvňuje kultúru danej spoločnosti (ideológiu,
vierovyznanie, postoje, názory, hodnotovú orientáciu, vkus, životný štýl či rozhodovacie
procesy). Mediálna kultúra sa chápe ako fenomén zahŕňajúci oblasť mediálnej tvorby
a produkcie, rovnako ako oblasť vplyvu médií na jednotlivca i spoločnosť.“ (dostupné na
internete: <http://www.medialnavychova.sk/medialna-kultura/>. Dôsledky mediálnej kultúry
sa v samotnej spoločnosti reflektujú a často sa nekriticky hodnotia ako pozitívne. Média však
nepredstavujú len negatívum, majú nepochybne veľký prínos v rôznych oblastiach života
človeka i spoločnosti. Recipientom poskytujú prehľad o spoločenskom dianí, prezentujú
aktuálnu kultúru a pod. Avšak negatívna časť tohto priestoru predstavuje veľké obavy. Dopad
mediálnej kultúry na spoločnosť spočíva v synchronizácii života, banalizácii diania vo svete, v
obmedzovaní voľného priestoru na rozvoj myslenia. Popularita mediálnej kultúry a médií
samotných sa stala predmetom záujmu reklamného priemyslu, a médiá sa stali jeho nástrojom,
resp. nástrojom nového diktátu trhu. Médiá vytvárajú novodobé mýty, predstavy, ideály,
rituály, ako naposledy ideál milionára, ktorý sa stal leitmotívom celého radu zábavných i
súťažných programov všetkých televíznych staníc na Slovensku. Slová milión, milionár
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figurovali v názve či obsahu programov Dievča za milión, Milionár, Miliónový tanec, Slovensko
hľadá Superstar, Mojsejovci. Médiá tvarujú realitu na svoj obraz, podľa vlastných záujmov.
Napríklad propagovaním agresivity Roba Miklu zo súťaže Slovensko hľadá SuperStar
ovplyvňovalo malé deti, čo sa prejavovalo na koncertoch menovaného speváka výkrikmi: „Ja
budem Mikla!“ Už tu sa začína manipulácia s príjemcom, ktorá nespočíva v skresľovaní reality,
v jej idealizácii – ako sa to dialo v období socializmu, ale v magickosti šírených obrazov
a ponúkaných vzorov.
Pri pohľade do nedávnej minulosti mediálnej produkcie je zjavné, že od začiatku roku
2005 sa prudko zvýšila tzv. ústretovosť médií voči požiadavkám príjemcu. Ústretovosť, či skôr
vnucovanie sa príjemcovi často súvisí s hľadaním nových foriem nabudenia jeho pozornosti
a záujmu, prispôsobovaním sa jeho požiadavkám, čo sa deje i za cenu znižovania úrovne
programu, rovnako po línii tematickej, ako aj technickej. V rozhlase sa napr. zvyšuje počet
publicistických programov, ktoré sa týkajú existenčných otázok (dôchodkové sporenie,
príspevky na deti, platenie daní, problém zdravotníctva atď.), aktuálnej politickej sféry
(komentáre o aktuálnej politickej situácii doma i zahraničí, rozhovory s politikmi) atď. Vstupy
známych osobností z kultúrnej a komerčnej sféry do priameho vysielania sa dejú iba kvôli
zmobilizovaniu pozornosti poslucháča, ktorý napokon svoju prítomnosť pri prijímači potvrdí aj
vstupom prostredníctvom internetu či telefónu. Dnes už takmer každá publicistická relácia
obsahuje kontaktovú zložku, nevynímajúc z toho ani detského poslucháča.
Mediálna kultúra je široký pojem a nezahŕňa iba umenie, ale širokú škálu rozhlasových
a televíznych programov, z ktorých nie všetky majú umelecký charakter. Sú to napr.
publicistické relácie o kultúre či politické programy s nádychom zábavy, čo spolu tvorí akýsi
kultúrny kód presahujúci rámec umenia. Sem patrí i spôsob prejavu, jazyk a štýl jednotlivých
programov a celý rad ďalších otázok mediálnej tvorby. Najsledovanejšími médiami sa stáva
televízia a internet. Televízia ako zatiaľ najsilnejšie médium ovplyvňuje názorovú sféru
spoločnosti, morálne i estetické cítenie človeka, vstupuje do všetkých oblastí spoločenského,
politického i kultúrneho života. Filozofia tvorby televízneho programu a jeho časová
kompozícia je už dávno premyslená a postavená tak, aby sa zdalo, že sa riadi iba záujmom
diváka. Je to však iba zdanie. V skutočnosti ide o dobre premyslenú manipuláciu s divákom,
ktorému sa zdanlivo prispôsobuje nielen obsah, ale dokonca aj vysielací čas (rozličné minutáže
programov, aby si divák mohol svoj voľný čas prispôsobiť). Vymedzený čas majú telenovely,
vysielanie pre deti, rodinné seriály, klipy, filmy atď. Spolu tvoria zábavnú sféru, ktorou si
jednotlivé televízie získavajú priazeň diváka. Prirodzene, tento proces sa nedotýka všetkých
divákov. Napríklad reality show typu „Farmár hľadá ženu“, „Geissenovci“, rozdelili slovenských
divákov do niekoľkých skupín - nie podľa estetických či umeleckých kritérií, ale na základe
morálnych či etických zásad. Sú recipienti, ktorí sa dajú označiť ako 1. obdivovatelia, 2.
odporcovia, 3. náhodní diváci, 4. pokrytci, ktorí verejne tento typ programov odsudzujú, ale v
tajnosti ich sledujú. Psychológovia tvrdia, že u detí sa sledovaním týchto programov znižuje
hranica „citlivosti na necudnosť, hrubosť a zvyšuje sa tolerancia na tieto javy v bežnom živote“.
Dodajme ešte, že sa vytvára idol podľa vzoru „reálnych“ hrdinov, o čom svedčí výber aktérov
„Farmy“, „Mama, ožeň ma“, „Farmár hľadá ženu“, iba podľa zovňajšku a povahových
vlastností. Skupiny boli zámerne zostavené tak, aby boli zastúpené rôzne povahy účinkujúcich
(agresívne, flegmatické, sangvinické). Dôraz tvorcovia kladú aj na vek súťažiacich. V skupine sa
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objavujú rôzne vekové kategórie, ktoré sú pri dlhodobom pobyte v uzavretom priestore
zárukou divácky zaujímavých situácií. Intelekt nebol zaujímavý. z hľadiska mládeže reality show
slúžia ako vzor, príklad na zahnanie nudy, všednosti, každodennosti a ponúkajú spôsob ako
využívať voľný čas.
„Súčasné spoločenské podmienky, a zrejme aj dlhodobá absencia mediálnej výchovy
spôsobili, že pre mnohých mladých ľudí je prirodzenejšia spoločnosť mobilného telefónu,
notebooku než rovesníkov, a tak uprednostňujú komunikáciu cez médiá pred osobným
kontaktom. Prehrešky voči potomstvu rodičia neraz kompenzujú materiálnym komfortom
vrátane najnovších médií. Niet preto divu, že mnohí mladí ľudia saturujú potrebu komunikácie
prostredníctvom notebooku, či mobilného telefónu. Pri absentujúcej komunikácii v rodine či
širšej spoločnosti a v dôsledku chýbajúcich životných skúseností médiá preto najviac vplývajú
na dorastajúcu generáciu. Okrem toho médiá poskytujú obrovské objemy informácií rôzneho
druhu a kvality, ktoré prostredníctvom správy, oznamu alebo iného formátu, predkladajú
najrôznejšie názory politikov, odborníkov, ale aj tzv. celebrít, osobností showbiznisu i úplne
neznámych ľudí. Dieťa nemá šancu zorientovať sa v tejto záplave informácií.“ (Balážová,
2012b, s. 19)
Médiá stále viac zasahujú nižšie vekové kategórie detí na základnej škole, preto cieľom
mediálnej výchovy na primárnom stupni vzdelávania je, „aby žiaci lepšie porozumeli pravidlám
fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali, dokázali posudzovať
mediálne šírené posolstvá. V médiách by mali objavovať iba to hodnotné, pozitívne formujúce
ich osobnostný rast, a mali by sa naučiť posúdiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť
a dokázať ich zodpovedným prístupom eliminovať.“ (Koncepcia mediálnej výchovy v
Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania, 2009, s. 35). Práve tu vidíme
prepojenia mediálnej výchovy s etickou výchovou, pretože médiá, ako nositelia a šíritelia
hodnotových orientácií, etických kategórií ich významov a svojimi ponukami diverzných
modelov a vzorov spoločenského správania sa spolupodieľajú na kreovaní osobnosti detí
a mládeže, ich ľudských kvalít. (Kačinová, 2008)

PODIEL MÉDIÍ NA GLOBALIZÁCII KULTÚRY
Pojem globalizácia sa skloňuje vo všetkých smeroch, v pozitívnom i v negatívnom
význame. Rozumejú sa ňou kvalitatívne zmeny vo svetovom hospodárstve, umožnené aj
počítačovými technológiami, vďaka ktorým naša generácia vníma Zem ako vzájomne prepojený
celok. Globalizácia ovplyvňuje naše životy, riadi všetok vývoj, šíri sa rýchlejšie vďaka využívaniu
médií. Sú teda nie len nástrojom či prostriedkom globalizácie, ale jej aj podliehajú. Globalizácia
je vnímaná ako súbor ekonomických aktivít a procesov, ktoré vyvolávajú množstvo
spoločenských dôsledkov, vrátane globalizačných kultúrnych trendov.
Proces globalizácie je z informačného aspektu charakterizovaný najmä technologickými
možnosťami. z tohto pohľadu je zrejme najdôležitejším masovým médiom, prispievajúcim
k celkovej globalizácii internet a to vďaka dnes už bežnému prístupu k tomuto médiu, aj vďaka
jeho možnostiam. Sú to hlavne rýchlosť, forma komunikácie a poskytované informácie, ale tiež
jeho hlavné špecifikum - jediné médium, ktoré nie je cenzurované, kontrolované a nie je pod
ekonomickým dohľadom žiadnej inštitúcie.
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Pod pojmom globalizácia rozumieme „predovšetkým spontánny, neriadený proces, ktorý
v istej miere vedie k vzájomnej integrácii niektorých spoločností na vyššej úrovni. Jedná sa
o transformáciu vzťahov svetového a medzištátneho systému, verejného a súkromného
sektoru, o zmeny v distribúcii, negatívnym dôsledkom je vznikajúce sociálne i politické
napätie.“ (Mezřický, 2003) Informácie, ktoré sa nachádzajú ne internete, nemusia byť
skreslené, ponúka nám dostatočný priestor na vysvetlenie, alebo objasnenie danej informácie.
Druhým pohľadom, ktorý mediálny prístup globalizácie ponúka je ekonomický, pretože
globálne médiá sa považujú za najsilnejšie koncerny, ktoré ovládajú klasické médiá.
k najsilnejším patrí televízne médium, je finančne nákladné, preto sa sústreďuje v najbohatších
krajinách. Potom je to rozhlas a tlačové médiá. Za globálne médiá sa dajú považovať tie, ktoré
rozhodujú o obsahu ponúkanej správy. Globalizácia médií je posilnená zlučovaním rôznych
gigantov, hlavne na americkom trhu, čo má zase globálny dopad, pretože severoamerická
produkcia vládne svetu médií.
Za hlavný symbol globalizácie z mediálnej oblasti je považovaná CNN, vďaka svojej
technológii funguje ako nástroj medzinárodnej diplomacie, patrí k hlavným zdrojom informácií
v globálnom rozsahu. Trend globalizácie sa prejavuje v rôznych smeroch, najviac je však
viditeľný na šablónových zábavných programoch, produkcii veľkého počtu domestikovaných
časopisov, ekvivalentoch televíznych, hudobných a rozhlasových staníc. Proces globalizácie
zasiahol aj spravodajstvo. Spravodajstvo by nemalo preberať a upravovať správy, naopak malo
by ponúkať správy šité na mieru konkrétnemu občanovi. Samotná globalizácia ovplyvnila, že
divákovi už nestačia domáce správy, jeho život ovplyvňujú aj správy zo zahraničia. z toho
vyplýva, že malá televízia na Slovensku nemá dosť finančných ani personálnych zdrojov na to,
aby ponúkala vlastné zahraničné správy. Tu dostávajú priestor organizácie, ktoré poskytujú
informácie z celého sveta – tlačové agentúry. Globalizácia obsahu v oblasti komunikácie
a kultúry je jedným z podstatných rysov poslednej štvrtiny 20.storočia. Výsledkom vývoja
komunikácie je skutočnosť, že tie isté udalosti môžu sledovať v reálnom čase ľudia na celom
svete, taktiež môžeme vidieť kultúrne statky v hudbe, filme, televízií rovnaké na celom svete.
Televízne seriály a hollywoodske filmy sa stávajú univerzálnym referenčným rámcom platným v
rôznych kultúrach a krajinách. Masívne reklamné kampane, ktoré uvádzajú na trh veľkofilmy,
seriály alebo iné mediálne produkty, majú za cieľ prilákať milióny divákov. Jediným
rozlišovacím znakom v rôznych krajinách je jazyková diferenciácia, ktorá sa však tiež pomaly
vytráca a nahrádza ju angličtina kombinovaná s príslušnými titulkami. Nárast počtu kanálov
a nových médií si vyžaduje stály prísun väčšieho množstva produktov, ktoré by bolo
spotrebiteľom možné ponúkať. Mediálnych produktov je však obmedzené množstvo, čo vedie
k opakovaniu známych, lacných receptov alebo obnovou už ponúkaných produktov., , V
súčasnosti najželanejším žánrom je reality show, ktorý patrí k typickým prejavom globalizácie.
Je postavený na spätosti s aktuálnym časom, čo príjemcovi umožňuje vnímať „realitu“ cez
vlastnú životnú skúsenosť, od čoho napokon očakáva zážitok, ktorý mu vraj „nedokáže“
poskytnúť umelecké zobrazenie. Tvorca konkrétneho opusu sa pokúša priblížiť realitu
príjemcovi za cenu neustáleho znižovania hodnoty (mravnej, etickej i estetickej) diela. Princíp
„ústretovosti“ je spúšťačom nivelizácie tradičných hodnôt a straty imunity či tabuizácie
niektorých tém.“ (Žilková, 2006) Televízia tak preniká do najintímnejších miest života človeka –
do manželstva, do vzájomných nesvárov, mileneckých vzťahov, do rodiny, do osobnosti človeka
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cez plastické operácie, preteky hormónov a pod. Obľúbenosť reality show sa postupne
oslabuje (ako sa to už pred rokmi udialo na Západe a v súčasnosti v okolitých štátoch), lebo na
mediálnu scénu prichádzajú domáce seriály zo súčasného života, o ktoré bol spočiatku veľký
záujem. (Horúca krv, Panelák, Pod povrchom atď.)

GLOBALIZÁCIA, MÉDIÁ A DETSKÝ RECIPIENT
Globalizačné trendy sa nepochybne týkajú všetkých súčasníkov. Avšak najmä v súvislosti
s absenciou životných skúseností, najviac zasahujú nedospelých recipientov. Jedným z prejavov
globalizácie v Slovenskej televízii (ďalej aj STV) je programová štruktúra vysielaní pre deti. Je
príznačná tým, že v nej prevládajú animované, predovšetkým americké filmy, ktoré ešte pred
nedávnom boli slovenským deťom nedostupné. Dnes ich prijímajú ako samozrejmosť, čím sú
akoby pripravované na príjem komerčných programov v dospelosti.
Stav mediálnej kultúry a jej percepcia v značnej miere závisia, resp. sa odvíjajú od
mediálneho analfabetizmu. Kým príjemca nebude mať aspoň základné informácie o spôsobe,
akým sa ním manipuluje, o hodnotových rozdieloch, o významovej vyprázdnenosti zábavných
aj iných žánrov, zatiaľ ťažko možno očakávať výraznejšie zmeny. Mediálne vzdelanie celkom
absentuje v slovenskom vzdelávacom systéme a je najvyšší čas ho do škôl zaviesť. (Žilková,
2006) z bežnej analýzy týždňového televízneho programu vyplýva, že sa zrejme prestali vyrábať
pôvodné, hlavne animované filmy. Večerníčky, pôvodne vysielané na STV 1, boli premiestnené
na STV 2, čím sa znížila aj sledovanosť tejto relácie. Večerníčky sa celé desaťročia bez zmeny
vysielacieho času a na dobrej úrovni objavujú dodnes na obrazovkách v Poľsku, v Maďarsku, v
Čechách, v Nemecku atď. Všade sa im pripisuje výchovný, estetický, ale hlavne psychický
(utišujúci) účinok pred spaním. Trend rušenia špeciálnych programov pre deti možno tiež
pokladať za globalizačný jav. Pre deti je rozprávka veľmi dôležitou súčasťou života. Rodič zapne
televízor a verí, že v množstve kanálov, ktoré súčasná káblová televízia ponúka, nájde niečo
aspoň ako-tak zodpovedajúce umeleckým kritériám napomáhajúcim rozvoj detskej duše. Po
dlhšom hľadaní sa mu to azda aj podarí, ale s najväčšou pravdepodobnosťou bude daná
rozprávka v češtine. Podobne pochodí aj v predajni s DVD nosičmi. Slovenský jazyk sa totiž
z dnešnej rozprávkovej scény vytráca. Aj večerníčkov je žalostne málo. Mnoho rodičov preto
necháva deti celé dni sledovať české satelitné programy. Komerčné televízie pre detské
programy, konkrétne animované či bábkové rozprávky, nemajú záujem. Verejnoprávna
inštitúcia - RTVS - sa posledné roky potáca pri hľadaní vlastnej identity, rieši súdne spory
a šetrí, kde sa dá. Najmä na programe. Klasická slovenská animátorská škola, ktorá dala našim
deťom Pufa a Mufa od majstra Viktora Kubala či Kubka a Maťka z pera Marianny Grznárovej, je
v totálnom útlme. Ostatne, aj dedko Večerníček sa dožil toho, že za smiešny groš musel
účinkovať v reklame. „Deťom na televíznej obrazovke dnes chýbajú hrdinovia, s ktorými sa
môžu identifikovať, „myslí si aj Igor Adamec, ktorý bol spolu s Mariánom Vanekom tvárou
ďalšieho úspešného projektu pre deti s názvom Kakao (neskôr program Bábovka). „Dnes sa
kupujú animované rozprávky, ktoré sú oveľa lacnejšie ako pôvodne vyrábané pásma pre deti
a majú aj vyššiu sledovanosť.“ (http://www.extreme.estranky.sk/clanky/90_roky-4-ever.html)
Dnes je bežným javom, že deti často sledujú programy tak, ako nasledujú, bez výberu.
Pasívne prijímajú životný štýl hrdinov filmov i telenoviel, ktorý je vzdialený od reality. Často
chýba pôsobenie rodiča ako poradcu pri výbere vhodného programu. Každé dieťa je
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individualita, preto aj detské programy vplývajú na ne rozdielne. Mnohé deti sa snažia
napodobňovať hrdinov rozprávok, ale často si zoberú to negatívne. Kreslené rozprávky bývajú
prehustené súbojmi a práve tie sú príčinou násilníckeho správania detí, ale aj nevhodná
výchova a slabá komunikácia rodičov s deťmi. Rozprávky mali za úlohu okrem zábavy aj poučiť.
Bol to boj dobra so zlom, kde zlo bolo zobrazené primerane chápaniu dieťaťa. Bola tam snaha
zobraziť násilie minimálne až symbolicky. Ale za posledné desaťročia sa to zmenilo. Dnes to
poučenie je skoro bezvýznamné. Dôležité je pritiahnuť detského diváka, pretože potom sa aj
hračky a predmety s tematikou týchto rozprávok predávajú lepšie. A to je dobré pre biznis. Na
pritiahnutie diváka sa používajú rôzne bombastické animácie. Tie sa dajú dobre využiť v
akčných scénach a preto sa násilie zobrazuje na rozdiel od minulosti otvorene. Rozdiel medzi
dobrom a zlom je tiež akýsi nejasný. Zlo je zobrazované ako zákerné násilie a dobro ako
rovnaké násilie s nejakým lepším motívom. Jediný rozdiel od akčného filmu pre dospelých je
ten, že v rozprávke je dej schematickejší. Rozprávky sú pre dieťa dôležité. Vytvárajú mu
prvotnú predstavu o svete a o živote. A tak aj sledovanie týchto tiež rozprávok od útleho
detstva má svoj vplyv na to, aký pohľad na svet si človek vytvorí. Vytvára sa tak skupina ľudí,
ktorým sa odmalička vštepilo, že násilie je samozrejmosť. Nepoznali tú nevinnosť detských čias.
Potom sa netreba čudovať, keď rôzne neduhy detí a mládeže začínajú prerastať spoločnosti cez
hlavu. Na ich korekciu je potrebná spoluúčasť predovšetkým rodičov a učiteľov.
Pred učiteľmi aj rodičmi dnes stojí závažná úloha formovať schopnosti svojich detí
kriticky reflektovať a posudzovať kvalitu mediálne šírených obsahov a selektívne využívať
médiá. Rodičia by mali vedieť zhodnotiť pozitívne a negatívne stránky širokej programovej
ponuky množstva televíznych staníc. Dôležité však je, aby sa ich výber nemusel obmedziť len
na zahraničnú produkciu a aby aj budúce generácie mohli spomínať na pôvodnú slovenskú
tvorbu pre deti, a to nielen prostredníctvom archívnych záznamov. Nezastupiteľnú funkciu v
rozvíjaní mediálnych kompetencií detí a mládeže majú aj učitelia, zvlášť učitelia etickej
výchovy. Prostredníctvom etickej výchovy sa totiž u žiakov rozvíjajú a formujú hodnoty ako sú
dobro, tolerancia, zodpovednosť, autentickosť, ľudskosť, spravodlivosť, iniciatívnosť,
pracovitosť, sloboda. Na ich formovanie pôsobia mnohé faktory, vrátane médií. Aj preto má, ,
mediálna výchova v etickej výchove špecifické postavenie, ktoré v prvom rade súvisí
s podmienkami súčasnej spoločnosti, s osobitným zreteľom na pozíciu, význam a funkcie médií
v živote človeka a spoločnosti, zvlášť s ich vplyvom na rozvíjajúcu sa osobnosť detí a mládeže.
Podstata tohto tvrdenia súvisí s tým, že každá spoločnosť používa rôzne prostriedky
presadzovania ňou priorizovaných hodnôt, ktoré jej zabezpečia čo najlepšie fungovanie.“
(Balážová, 2012b, s. 10)
Druhý dôvod pozície mediálnej výchovy v etickej výchove súvisí tiež so spoločenskými
podmienkami, no konkrétnejšie vyplýva z cieľov, obsahu a zamerania oboch predmetov.
Cieľom mediálnej výchovy na primárnom stupni vzdelávania je získať a rozvíjať mediálnu
gramotnosť a osvojiť si mediálne kompetencie, t. z. schopnosť prijímať, analyzovať, hodnotiť
a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov. Výkonové a obsahové štandardy a aj spôsob
realizácie mediálnej výchovy sú na jednotlivých stupňoch vzdelávania rozdielne. V primárnom
vzdelávaní môže byť zaradená do obsahu vybraných vzdelávacích oblastí (jazyk a komunikácia,
umenie a kultúra atď.) prípadne ako samostatný predmet, resp. kurz. (Štátny vzdelávací
program, Mediálna výchova, príloha ISCED1, 2011) Rozvíjať mediálnu gramotnosť a získať
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mediálne kompetencie môžu žiaci prakticky vo všetkých vyučovacích predmetoch, predsa však
má mediálna výchova špecifickú pozíciu v etickej výchove. Toto jej postavenie v etickej výchove
súvisí s tým, že ide o predmet zameraný na osobnostný, sociálny a morálny rozvoj žiakov,
a preto je žiaduce práve v etickej výchove reagovať a aj riešiť problémy, ktoré so sebou nové
technológie prinášajú. Etická výchova ako vyučovací predmet je podľa platnej pedagogickej
dokumentácie (Štátny vzdelávací program, Etická výchova, príloha ISCED 1, 2011) súčasťou
vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty. Je orientovaná na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa
prejavuje v morálnych postojoch a v autoregulácii správania sa žiakov. Jej súčasťou je i
rozvíjanie sociálnych zručností, predovšetkým otvorenej komunikácie, empatie, či pozitívneho
hodnotenia iných.
Reflexia tém globalizácia, médiá a detský recipient vyúsťuje do poznania, že očakávať
jednoznačne pozitívnu zmenu v prístupe médií k tvorbe, sprostredkúvaniu či uchovávaniu
kultúrneho dedičstva by nebolo správnym riešením. Východisko vidíme reálnejšie v zmene
človeka – potenciálneho recipienta – mediálnych posolstiev. A to nie je možné bez náležitej
výchovy a vzdelávania, pretože „formovanie správnych hodnôt, postojov a kritické myslenie je
základom výchovy každej osobnosti.“ (Fridrichová, 2012, s. 51). Uvedené tvrdenie v plnom
rozsahu platí aj ako výzva na realizáciu mediálnej výchovy v etickej výchove.

INOVÁCIA OBSAHU ETICKEJ VÝCHOVY
Obsah etickej výchovy, podľa platnej pedagogickej dokumentácie (Štátny vzdelávací
program, Etická výchova, príloha ISCED 1, 2011) tvorí desať základných, logicky usporiadaných
a vzájomne úzko previazaných tematických celkov, ktoré rozvíjajú morálne postoje a praktické
morálne činy a správanie. Obsah etickej výchovy:
 Otvorená komunikácia
 Dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
 Pozitívne hodnotenie iných
 Tvorivosť a iniciatíva
 Vyjadrovanie citov
 Empatia
 Asertivita
 Reálne a zobrazené vzory
 Prosociálne správanie - pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
 Komplexná prosociálnosť.
Otvorená komunikácia ako téma obsahu etickej výchovy je v primárnom vzdelávaní
zameraná na osvojenie základných sociálno-komunikačných zručností. Téma otvorenej
komunikácie sa dá využiť v kapitole Médiá ako kultúrny fenomén.
Obsah vzdelávania v tematickom celku Dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne
hodnotenie seba je zameraný na uvedomovanie si vlastnej hodnoty. Deti prichádzajú do školy
z rôzneho sociálneho prostredia, niekedy prísne vychovávané alebo odmietané, majú nízku
sebaúctu, prejavujú rezignovanosť, bývajú samotárske. Naopak deti, ktorým je prejavovaná
primeraná pozornosť, sú tolerantné, majú zdravú sebaúctu a sebahodnotenie. Obsahom
tematického celku je o. i. slovná zásoba zameraná na základné ľudské vlastnosti (dobrý, zlý,
veselý, smutný, nahnevaný, radostný, vďačný, nevšímavý..), dobré a zlé vlastnosti,
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prekonávanie prekážok – vytrvalosť, vlastná hodnota. (Líšková, 2012) Práve v tomto celku sa dá
využiť kapitola Podiel médií na globalizácii kultúry.
Tematický celok Pozitívne hodnotenie iných je zameraný na to, že všetky deti majú
potrebu získať pocit uznania, pochvaly, akceptácie, prijatia, pocit, že si ich všímajú. Rozdiel je
len v tom, že niektoré túto potrebu dávajú najavo a iné nie. Je dôležité naučiť žiakov zaujímať
stanoviská, hodnotiť sa, rozlišovať dobro od zla, spoznávať pozitívne vlastnosti svojich
najbližších v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch. (Líšková, 2012) V realizácii tohto
tematického celku môžeme využiť kapitoly Médiá ako súčasť kultúrneho dedičstva ako aj
Podiel médií na globalizácii kultúry.
V etickej výchove nejde len o rozvoj tvorivosti vo všeobecnosti, ale jej chápanie ako
prostriedku, ktorý má napomáhať rozvoj prosociálneho správania. Sama tvorivosť ešte nie je
zárukou mravnej kvality ľudských skutkov. Mravnú kvalifikáciu dostáva v závislosti od cieľov,
ktoré sleduje a od spôsobov, pomocou ktorých sa realizuje. Tematický celok Tvorivosť
a iniciatíva je zameraný na osvojovanie si sociálnych noriem, rozvíjanie mravného úsudku,
podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú osobnostné kvality, na osobnostné kvality slúžiace
dobru jednotlivca i celého spoločenstva, na tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť pri riešení
každodenných problémov. (Líšková, 2012) V tejto téme sa dá využiť prakticky obsah všetkých
kapitol záverečnej práce.
Citmi nazývame prežívanie vzťahu k skutočnostiam v nás a mimo nás, k veciam,
udalostiam, javom, k iným ľuďom, k sebe samému. City sú vlastné len človeku, obohacujú
a skrášľujú mu život. Tematický celok Vyjadrenie citov je zacielený na rozvíjanie a posilňovanie
komunikačných zručností učiť sa vyjadrovať city, prežívať radosť z napĺňania potreby, byť
akceptovaný inými a mať ich rád. Obsahom tematického celku je aj verbálne a neverbálne
vyjadrovanie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu, úcta k žene, úcta k mužovi, kultivované
vyjadrovanie negatívnych citov (hnev, vzdor, smútok..), akceptovanie citov iných. (Líšková,
2012) Práve v tomto tematickom celku sa dá využiť kapitola Médiá ako súčasť kultúrneho
dedičstva.
Empatia je schopnosť pochopiť a vycítiť, čo druhá osoba prežíva, čo cíti a na čo myslí. V
primárnom vzdelávaní sa v empatii zameriavame na podstatu a význam empatie, snažíme sa
na primeranej úrovni pochopiť práve prežívané myšlienky a city iných. Tematický celok
Empatia sa zameriava na nadobúdanie sociálnych zručností – asertivity a empatie. Prináša aj
ďalšie témy, ako je hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných, pochopenie situácie
iných ľudí prostredníctvom vlastných zážitkov, odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku
najbližších, záujem o zdravotne postihnutých, starých a chorých ľudí. Obsahuje pojmy ako
súcit, spolucítenie, vcítenie sa do iného. (Líšková, 2012) V tejto téme je možné využiť kapitoly
Médiá ako súčasť kultúrneho dedičstva a Podiel médií na globalizácii kultúry. Každý, kto
prichádza do styku s ľuďmi, nevyhnutne prežíva situácie, ktoré sa ťažko riešia. V snahe
presvedčiť iného o tom, že sa mýli a že jeho požiadavky sú neopodstatnené, môže ľahko
vzniknúť konflikt vedúci k strate dôvery. Problémy v interpersonálnych vzťahoch často riešime
silným zainteresovaním citov a naše správanie je tak extrémne. Tieto extrémy v správaní sú
známe ako pasivita (vzdávame sa, vyhýbame sa problémom, unikáme od problému) alebo
agresivita (vnucujeme vlastné názory za každú cenu, útočíme, vyjadrujeme sa sarkasticky).
Existuje však aj tretia forma správania – asertívne správanie – ktorú môžeme v komunikácii
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využiť na efektívne zvládnutie interpersonálnych problémových situácií. (Líšková, 2012) V téme
Asertivita je vhodné o. i. uplatnenie kapitoly Médiá ako súčasť kultúrneho dedičstva.
Problematika modelov správania – vzorov je v školskom veku bezpochyby dôležitou
témou, aj keď sa čiastočne vymyká zo sústavy základných sociálnych zručností. Jej miesto v
rámci rozvíjania prosociálnosti je však opodstatnené. Sleduje totiž schopnosť orientovať sa v
modeloch správania, ktoré sa dieťaťu ponúkajú v procese vývinu jeho osobnosti. Medzi prvých,
koho deti pozorujú, patria rodičia, neskôr aj ostatní členovia rodiny. Dieťa od nich získava
a napodobňuje základné vzorce správania. Neskôr prirodzene a spontánne napodobňuje
správanie svojich učiteľov, kamarátov a v neposlednom rade aj hrdinov rozprávok a iné
zobrazené literárne a filmové postavy. Pozitívne vzory, či už reálne alebo zobrazené, sú
dôležitým a účinným prostriedkom prosociálnej výchovy. Pozitívne vzory sú zosobnením
pozitívnych hodnôt, vytvárajú a šíria okolo seba lásku, snažia sa o spravodlivosť a dobré
medziľudské vzťahy v každom prostredí, každý svojím spôsobom. Negatívne vzory sú opakom
pozitívnych, často pôsobia skryto, pritom vedome a manipulatívne (vedia, že sú negatívnymi
vzormi). Reálne vzory predstavujú ľudia, ktorí reálne žijú alebo žili. Zobrazené vzory vytvárajú
postavy v literárnych dielach, filmoch, dramatickej tvorbe atď., ktoré najčastejšie vnímame
prostredníctvom televízie, filmov a iných médií. (Líšková, 2012) Záverečná práca je zameraná
hlavne na tematický celok Reálne a zobrazené vzory, prezentuje prosociálne vzory, primeranú
schopnosť nazerania na negatívne vzory a výchovu kritického diváka. Ďalej na slobodu
a zodpovednosť (každé rozhodnutie nesie so sebou dôsledok), pozitívne a negatívne vplyvy TV,
filmu, počítačových hier… (reklama, akčné filmy, čas strávený pred TV), prezentáciu
prosociálnych vzorov v bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, učitelia, spolužiaci, kamaráti).
Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa je cieľovou rovinou prosociálnej výchovy.
Dáva zmysel všetkým predchádzajúcim témam a súčasne je nimi podmienená. Počnúc
komunikáciou až po asertivitu, t. j. všetky dosiaľ uvedené sociálne zručnosti sú predpokladom
a integrálnou súčasťou prosociálneho správania. Obsahom tematického celku je význam
odpúšťania v medziľudských vzťahoch, sebaovládanie, vzájomnosť a sebaúcta, ochota
diskutovať a riešiť konflikty, vnímať dôvody druhej strany, súťaživosť a kooperácia. (Líšková,
2012) V tejto téme sa dá uplatniť najmä kapitola Podiel médií na globalizácii kultúry.
Komplexná prosociálnosť zahrňuje prosociálne postoje a správanie jednotlivca
k spoločenskej skupine, národu, celej ľudskej spoločnosti a správanie spoločenských skupín
k sebe navzájom. Je vyvrcholením predchádzajúceho rozvoja sociálnych zručností, postojov
a správania. V mladšom školskom veku ide o vytvorenie základných predpokladov na získanie
tejto sociálnej kvality osobnosti, ktorá sa zatiaľ prejavuje v rovine vzájomného bezvýhradného
prijatia sa v rámci rodiny, triedneho spoločenstva a v ostatných sociálnych vzťahoch. (Líšková,
2012) V tomto tematickom celku môžeme efektívne využiť najmä obsah kapitoly Podiel médií
na globalizácii kultúry.

ZÁVER
Cieľom práce bolo identifikovať pozíciu médií a mediálnych obsahov pri uchovávaní,
tvorbe a šírení kultúry v historickom kontexte i v rámci súčasných kultúrnych trendov. Pri
spracovaní témy sme poukázali na vplyvy a možnosti médií v globalizačnom procese, ich
postavenie v spoločnosti a kultúre a na súvislosť kultúry a médií.

25

MEDIÁLNA VÝCHOVA V ETICKEJ VÝCHOVE

Spracovaná téma poukazuje na mediálnu výchovu ako na proces, v ktorom sa človek
musí neustále učiť a zdokonaľovať v odhaľovaní skutočnej pravdy, aby vedel identifikovať stále
dokonalejšie a nenápadnejšie posúvanú „pravdu“ médií, ktorá je často iba jednostranná, alebo
nedopovedaná. Práve integrovanie mediálnej výchovy do vyučovania je dôležité preto, aby sa
už žiaci naučili vyberať si z ponuky médií to podstatné a správne. Obsahy, ktoré ich všestranne
obohacujú, a odmietať tie, ktoré znevažujú ľudskú dôstojnosť, propagujú násilie, konflikty
a pod. Domnievame sa, že s mediálnou výchovou, resp. s vedením k mediálnej gramotnosti sa
na Slovensku začalo v hodine dvanástej. Obzvlášť, ak sa pozrieme na situáciu v obývačkách
našich rodín, v ktorých sa pri vzhliadnutí mediálneho obsahu dieťa nedozvie od rodiča takmer
žiadne hodnotiace stanovisko. Snáď iba určitý názor, ktorý však spravidla nevyplýva
z odbornosti rodiča v danej oblasti, ale často ide iba o výsledok kombinácie životných
skúseností a reflexie mediálneho obsahu. Preto je veľmi dôležité, aby sa mediálna výchova
učila na školách buď ako samostatný predmet, prierezová téma, alebo formou kurzu.
Inšpiráciou na realizáciu mediálnej výchovy môžu byť skúsenosti z našej školy, ktorá patrí
k tým výnimkám, kde sa už piaty rok mediálna výchova učí ako samostatný predmet. Všetko sa
začalo už pred ôsmimi rokmi letným filmovým workshopom. Za pomoci lektorov sa priestory
školy zmenili na filmové ateliéry, kde začali vznikať animované filmy. Do školy prišla
profesionálna animátorka, priniesla najnutnejšiu techniku a všetko nám ukázala. Za krátky čas
uzrelo svetlo sveta približne 11 krátkych animovaných filmov. Deti si celý film pripravujú vo
vlastnej réžii, od vymyslenia námetu, prípravy kulís až po animáciu špeciálnym programom,
ktorý škola pre tento účel zakúpila. Neskôr sa škole podarilo vďaka grantovému programu
„Nech sa nám netúlajú“ vybaviť vlastné štúdio. Pred troma rokmi škola získala podporu na
projekt aj z ministerstva kultúry a dnes už majú letné workshopy celoslovenský rozmer,
pretože sa na ne prizývajú učitelia a žiaci z celého Slovenska. Učiteľ a žiak pracujú ako tím
a učia sa animovať, pridávať hudbu, strihať materiál a dať film do konečnej podoby. Výstupom
takto realizovanej mediálnej výchovy potom už nie je len film, ale aj iné hodnoty.
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MÉDIA AKO SOCIALIZAČNÝ FAKTOR
Jana STANČEKOVÁ
Abstrakt
Príspevok „Média ako socializačný faktor“prezentuje socializačný faktor používaných médií.
Problematiku socializácie do spoločnosti v 21. storočí, jej spôsoby, ciele, činitele, ktoré sú rozobrané
v prvej časti práce. Problematika médií v procese socializácie a jej rastúci vplyv na osobnosť človeka je
prehľadne spracovaná v druhej časti práce, zároveň je zameraná na vplyv médií na osobnostný vývoj
adolescentov. Média dnešnej doby vytvárajú idey, ktoré sú všeobecne a nekriticky prijímané ako
hodnoty. Tento vplyv najmä u adolescentov nie je možné ignorovať a treba naň poukázať. Tretia časť
práce je venovaná utváraniu hodnôt recipientov pod vplyvom médií, na utváranie verejnej mienky, či
zmenu hodnôt pod jej masovým tlakom.
Kľúčové slová- socializácia- primárna, sekundárna, status, sociálna rola, socializačný faktor,
média, spoločnosť, adolescenti, axiológia, vzory, hodnoty, verejná mienka

ÚVOD
Človek prichádza na svet ako biologická bytosť so základnými vitálnymi funkciami.
V procese získavania prvých životných skúseností sa začína socializácia zameraná na
osvojovanie si základných spoločenských návykov. Jednoduché napodobňovanie
zobrazovaných vzorov - rodičov, sa neskôr prejaví v kol.ektíve v predprimárnom, primárnom
vzdelávaní no má aj omnoho väčšie a ďalekosiahlejšie následky, ktoré jedinca sprevádzajú
celým životom. V časoch 21. storočia, dobe vedy, techniky a informačno-technologických
zariadení je proces učenia sa sociálnym rolám sprevádzaný ďalším, o ničmenej dôležitým
faktorom, a to sú média. Média ovplyvňujú naše poznanie, zručnosti, emócie, ale aj identitu
a svetonázor. Robia to rýchlo, dynamicky, flexibilne, v obrovskom rozsahu. Mediálny svet je
globálny, univerzálny a akčný. Mení sa rýchlo, bez čakania na tých, ktorí mu nestíhajú, pretože
má k dispozícii najnovšie vedecké objavy a disponuje stále novými technológiami. Je potrebné
rozlišovať medzi tým, čo teoreticky média môžu a medzi tým, čo skutočne robia. Súvisí to
s tým, že mnohokrát sa médiam pripisuje moc, ktorá sa nedá presne preukázať. V každom
prípade majú média takú moc, aby dokázali dať svojmu produktu vlastný charakter, a tak
ovplyvňovali pohľad na svet. Médiam ako fenoménu v živote človeka nebráni vôbec nič v tom,
aby svojím masovým vplyvom vytvárali rebríček hodnôt, ideálov a vzorov, ktoré je potrebné
dosiahnuť, a to za každú cenu. Sme svedkami „sily“, ktorá sa úplne vymedziť zo života nedá,
práve naopak, jeho vplyv nás sprevádza na každom kroku – periodická, neperiodická tlač,
televízia, rozhlas, internet... To všetko sú mienkotvorci dnešnej doby. Vo svojej práci
poukazujem na socializáciu ako takú, no zároveň chcem poukázať na prvky nátlaku médií, ich
vplyvu na deti a mládež a utváranie dogiem, ktoré ovplyvňujú fungovanie spoločnosti. Chcela
som teoreticky zhrnúť hodnotvú orientáciu a posolstá médií, pretože zásadným spôsobom
pôsobia na kvalitu života miliárd ľudí, nezávisle od toho, či si to uvedomujú, alebo nie. Média
majú schopnosť ovplyvňovať postoje a názory verejnosti, konštituovať a premieňať sociálnu
realitu. Vďaka médiam padajú hranice, ktoré sú dané bezprostrednou komunikáciou. Média
nemajú ako zdroj informácií a zábavy konkurenciu. Múdry človek myslí na to, čo je hodnotné,
aj keď logicky používa inú interpretáciu pri praktickom hodnotení, inú pri teoretických
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formuláciach a zadefinovaní hodnôt. Výsledný efekt je ten, že hodnotné veci sú také nielen v
sebe, ale aj vďaka hodnoteniu, ktoré závisí od poznania. Tu je dôvod, prečo treba mladých ľudí
vychovávať k pozitívnej valorizácii hodnôt, ktoré sú prijímané a učiť ich kritickému osvojovaniu
si tých správnych - etických a morálnych. Rozhodla som sa pre spracovanie témy „Média ako
socializačný faktor“z viacerých dôvodov, ktoré považujem za dôležité. V prvom rade hlavne
kvôli tomu, že média považujem za dôležitý a neoddeliteľný prvok spoločnosti a z vlastnej
praxe viem a tvrdím, že zohrávajú významný vplyv vo formovaní osobnosti detí, žiakov,
študentov ale i dospelých ľudí. Preto je potrebné na to poukázať a začať učiť selektívnemu,
kritickému mysleniu a osvojovaniu si informácií, ktoré majú potenciál osobnostného rastu.

SOCIALIZÁCIA, FAKTORY A SÚVISLOSTI
Človek prichádza na svet ako biologická bytosť, ktorá je vybavená pomerne chudobným
systémom vrodených reflexov a pudov, ktoré mu umožňujú realizáciu základných vitálnych
funkcií. V priebehu individuálneho vývoja sa stáva spoločenskou bytosťou s bohatým registrom
reakcií, ktorý mu umožňuje prispôsobovať sa zložitým podmienkam života v spoločnosti.
k postupnej premene človeka z biologickej bytosti na spoločenského tvora dochádza v procese
socializácie, t.j. zospoločenštenia, ktorý je sociálnym učením uskutočňovaným v interakcii
ľudského organizmu so sociálnym a spoločenským prostredím. Sociálny status vzniká v
dôsledku socializácie. Pozícia, ktorú určitý človek zaujíma vzhľadom k druhým ľuďom v rámci
daného sociálneho systému, nazývame status. Možno hovoriť aj o statuse rodiny, etnickej
skupiny a pod. Určuje práva a povinnosti držiteľa voči iným, určuje, aké správanie budú iní od
neho očakávať v rôznych situáciách. V tomto zmysle je základom sociálnych rolí, ktoré sú jeho
dynamickým aspektom. Vo všetkých spoločnostiach je distribuovaný viac – menej hierarchicky
s tendenciou priznávať najvyšší status obmedzenému počtu ľudí. Vyšší status je považovaný za
nedostatkový a stáva sa predmetom ašpirácií podobne ako iné nedostatkové statky. Podľa
naivne liberálneho poňatia zodpovedá status indivídua jeho schopnostiam, ktoré zodpovedajú
dopytu spoločnosti. Ak by platil takýto model, bol by každý status z hľadiska celku plne
zaslúženou odmenou. Tomuto stavu však odporujú napr. inštitúcia dedičstva, súkromného
vlastníctva, nerovnaká kvalita socializácie a i. sociálne podmienky, ktoré znevýhodnený
nemôže ovplyvniť vlastným úsilím. V modernej spoločnosti je sociálny status ovplyvnený
najviac dosiahnutým vzdelaním, príjmom, vlastníctvom, sociálnym ocenením vykonávanej
profesie, podielom na moci a rozhodovaním a ďalšími faktormi. Rovnosť statusu sa prejavuje
rôznym štýlom života, má vplyv na kvalitu siete nadväzovaných kontraktov a známostí, čo
spätne status potvrdzuje, spochybňuje alebo povyšuje. Snaha zviditeľniť vlastný status pre
druhých vedie k používaniu statusových symbolov, ktorými môžu byť aj symboly referenčnej
skupiny. Rozlišujeme : pripísaný – nemôže jedinec vlastným úsilím ovplyvniť (rasa, pohlavie,
vek), získaný – možno dosiahnuť vlastnou iniciatívou (profesia, vzdelanie, podiel na moci) šírka možností v oblasti získaného statusu hovorí o mobilitných šanciach, ktoré spoločnosť
dáva, aktuálny – súvisí s rolou, ktorá je práve vykonávaná, latentný – nemá pre danú situáciu
bezprostredný význam, subjektívny – ako človek hodnotí sám seba, objektívny – ako je
hodnotený inými.
Prvky, ktorými je status určovaný, variujú historicky aj sociálne. V rôznych dobách môže
byť pre status určujúca fyzická sila, rečové schopnosti, tržné schopnosti, vedomosti, členstvo
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vo vplyvných klientelách. Podobne v rámci jednej spoločnosti môžu byť prostredia, v ktorých
platia pre posudzovanie statusu rôzne meradlá.
Aj keď v spoločnosti, v populácii je sociálny status rozložený spojito, kvôli potrebe
orientácie typologizujú ľudia partnerov podľa zjednodušených statusových meradiel. Tie
mávajú podobu delenia na „vyšších“, „nižších“ a „seberovných“. Podľa týchto kritérií,
založených na podobnostiach či odlišnostiach vo vzdelaní, príjme, vlastníctve variuje aj
početnosť preferovaných interakcií a utvárajú sa postoje a vkus.

ČINITELE SOCIALIZÁCIE A SPÔSOBY
Každá ľudská bytosť, ak má šťastie, sa narodí do rodiny, ktorú si síce nevyberá no za to
„získava členstvo“ v prvej sociálnej skupine jeho života. Je to sociálna skupina s určitými
návykmi, ktoré formujú základné hodnotové orientácie jedinca od samotného narodenia.
Postupnými krokmi učenia sa, sa človek stáva súčasťou niečoho väčšieho- spoločnosti. Začína
sa v spoločnosti kamarátov – vzájomnými interakciami pri hrách, následne škola a školské
povinnosti formujú individualizmus jedincov. Naberaním životných skúseností a zmenou
sociálnych rolí vplyvom pracoviska pokračuje proces učenia sa. V dnešnej dobe významným
a nezastupiteľným prvkom je vplyv masmédií.
Činitele socializácie sú sprevádzané spôsobmi socializácie, ktorými sú, zvyk, chápaný ako
uspokojovanie určitej potreby vždy rovnakým spôsobom; vzniká tendencia tento spôsob pri
saturácii potreby zachovávať. Zároveň pôsobí aj opačná tendencia, vyplývajúca z túžby po
nových dojmoch. Podobným efektom je aj napodobňovanie, ktorý väčšina autorov považuje za
zvláštny spôsob socializácie. Má výberový charakter. Sociálni psychológovia hovoria
o nápodobe náhodnej, vedomej a automatickej (tzv. sugestívna imitácia). Okrem týchto
spôsobov socializácie rozoznávame aj sugesciu a hru.
Kultúrni antropológovia a sociológovia skúmali vplyv rôznych kultúr na sociálnu stránku
osobnosti a dospeli k záveru, že možno hovoriť o tzv. kultúrnom základe osobnosti.

SOCIALIZÁCIA
Tento termín je používaný v rôznom vymedzení, šírke, hĺbke a významových odtieňoch
na označenie procesu, v priebehu ktorého sa jedinec stáva schopným žiť v príslušnej
spoločnosti. Najskôr sa tento termín používal vo význame prispôsobovania sa detí sociálnemu
celku, dnes je chápaný ako celoživotný proces. Socializácia je chápaná ako sociálna interakcia,
ktorou deti získavajú sociálne správanie a považuje tento proces v podstate za učenie
Newcomb (1950). Ďalší autori poznamenávajú, že „ústredné ohnisko socializačného procesu
spočíva v osvojení hodnôt kultúry spoločnosti, v ktorej sa dieťa narodilo“, resp. podľa
Freudovej psychoanalytickej terminológie, socializácia je proces, v ktorom dieťa osvojuje
rodičovské normy a získava super-ego. Socializácia je proces, v ktorom „rodičia odovzdávajú
deťom zvyky, postoje, pripravenosť konať a normy tak, ako platia v spoločnosti“, t.j. proces, v
ktorom je sociálna interakcia základom pre aktualizáciu kultúrneho dedičstva – a na konci
tohto procesu je „druhé zrodenie“človeka ako sociokultúrnej osobnosti König (1958, 1967).
Širšie poňatie socializačného procesu má Davis (1950), podľa neho je socializácia procesom
učenia, v ktorom sa odovzdávajú spôsoby správania. Socializácia je „celoživotným procesom
vštepovania, v ktorom sa jedinec učí hlavné hodnoty a symboly sociálnych systémov, ktorých je
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účastníkom, a vyjadrenie týchto hodnôt v normách, z ktorých sa skladajú stanovené roly jeho
samého a iných jedincov“ Munro (1968). Socializácia je definovaná ako „spôsoby, ktorými sa
jedinci učia zručnosti, znalosti, hodnoty, motívy a roly, ktoré patria k ich pozíciám v skupine
alebo spoločnosti“. Michener (1990) Za hlavné činitele socializácie považujú v detstve rodinu,
vrstovníkov a školu (niektorí aj hromadné oznamovacie prostriedky), v dospelosti potom
získanie roly, anticipačnú socializáciu a diskontinuitu rolí. Samotný socializačný proces spočíva
podľa nich na rôznych procesoch: inštrumentálnom podmieňovaní - spojenie odmien a trestov,
osvojovaním si štandardov správania a prijatím ich za vlastné, za súčasť svojej osobnosti.
Iní autori uvádzajú iné definície či popisy, ale možno zhrnúť, že „socializáciu možno
chápať ako sociálny interakčný proces, ktorým si jedinec po celý život osvojuje sústavy hodnôt,
sociálnych noriem a vôbec všetkých sociálne relevantných faktorov sociálnych (pod)celkov, ku
ktorým v rámci jedného sociálneho celku, napríklad národa, patrí podľa základného systému
príslušného sociálneho celku (hodnotového, ideového a pod.) Je druhom sociálneho učenia
(najmä učenia sa sociálnym rolám), ktorým jedinec získava základnú orientáciu pre svoje
správanie v príslušných sociálnych celkoch, čo mu umožňuje sociálne súžitie s ostatnými
jedincami týchto celkov; je procesom sociálneho formovania osobnosti jedinca, druhým
narodením osobnosti, t. j. narodením jedinca ako sociálnej bytosti a reťazcom sociálnoadaptačných procesov, ktorých súhrn tvorí obsah socializácie“. Socializačný proces začína asi
od 2 rokov (niektorí autori uvádzajú od narodenia); prebieha v niekoľkých štádiách – členenie
býva rôzne, v zásade ide o obdobie detstva, mladosti a dospelosti. Socializačný proces môžeme
popísať z dvoch uhlov pohľadu. z hľadiska sociálneho (pod)celku pôsobiaceho na jedinca, t.j.
objektívne, a z hľadiska jedinca, ktorý si osvojuje relevantné faktory sociálneho podcelku a učí
sa sociálnemu správaniu, t.j. subjektívne. V prvom prípade sociálny podcelok odovzdáva svoju
kultúru ako platnú a uznávanú formu organizácie spoločnosti a jej prispôsobuje jedinca; v
druhom prípade jedinec preberá a zvnútorňuje, či už mimovoľné alebo spontánne,
odovzdávané. V prvom prípade ide najmä o akceptovanie a prispôsobovanie, v druhom
o zvnútorňovaní. V priebehu socializácie sa objavuje istá asymetrickosť. V prvom období
prevláda tlak spoločnosti a viac-menej „pasívna“ adaptácia jedinca zmenou vo vlastnej
štruktúre osobnosti, v druhom období rastie „aktívny podiel“ zásahmi do sociálneho celku, čím
pôsobí na adaptáciu sociálneho celku voči svojím potrebám, hodnotám a normám a rastie
podiel vlastnej interiorizácii sociálnych noriem. Miera oboch podielov nie je absolútna,
optimálna je ich vyváženosť. Opak vedie k odcudzeniu socializujúcich sa – mládeže, spoločnosti alebo k odcudzeniu sociálneho celku - spoločnosti, kultúry - socializujúcim sa.
Súčasne s približovaním jedinca ku spoločnosti prebieha individualizácia (personalizácia),
proces individuálneho vytvárania, formovania a rozvíjania vlastnej, špecifickej osobnosti.
Obidva procesy tvoria komplementárne zložky jednotného procesu. Socializačným
procesom získaná sociálna skúsenosť má tri znaky: v obecnej rovine je všetkým ľuďom
spoločná, zároveň je pre každého jedinca jedinečná a teda neprenosná na iného, pre určitý
sociálny (pod)celok a jeho kultúru je špecifická.
Socializácia primárna – označenie pre ranú socializáciu v detstve. Je primárna z dvoch
hľadísk : časovo – nastupuje ako prvý socializačný proces, ale tiež je najviac rozhodujúca pre
ďalší vývoj jedinca. Po primárnej socializácii nasleduje sekundárna. Prebieha v období
dospelosti a môžeme ju rozdeliť na socializáciu v produktívnom veku a v postproduktívnom
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období života dospelého, resp. na socializáciu v období pracovnej aktivity a v starobe. Ľudia sú
v tejto fáze aktívnejší, hľadajú spôsoby, ako individuálne reagovať na pôsobenie sociálnych
skupín i spoločnosti, prispôsobujú si svoje sociálne roly a pod. Vyrovnávajú sa s novými
životnými situáciami, ktoré prináša život dospelého človeka (manželstvo, výchova detí, životné
krízy). Táto fáza plní dva ciele – na jednej strane rozvíjať životné skúsenosti, vedomosti
a schopnosti, na druhej strane sa prispôsobiť novým situáciám, ktoré prináša život v
spoločnosti. Socializácia anticipačná je označenie pre osvojovanie si noriem, hodnôt. Skupiny,
do ktorej sa jedinec usiluje vstúpiť, ale ešte do nej nepatrí. Je to prostriedok uľahčujúci
vertikálnu mobilitu smerom hore. Niektorí autori kladú dôraz – popri získavaní znalostí
a zručností – na osvojovanie si rolí, ktoré zatiaľ jedinec nemá. Táto socializácia je nezámerná
a je významným faktorom pri prechode do nových rolí (uľahčuje ho), najmä pri diskontinuite
rolí. Boucová (2006)

ROLA
Sociálna rola je konanie očakávané vzhľadom k držiteľovi určitej sociálnej pozície.
Sociológia vychádza zo skúsenosti, že väčšina ľudí robí to, čo sa od nich čaká. Zároveň oni
očakávajú, že iní sa zachovajú podobne. Toto rešpektované očakávanie je základom fungovania
inštitúcií i sociálnych rolí. Koncepcia sociálnych rolí je vlastne sociologickou modifikáciou
pôvodne antropologickej koncepcie kultúrnej inštitúcie. Antropológia konštatuje, že členovia
danej kultúry riešia podobné problémy podobným spôsobom, akceptujú spôsoby riešenia
odovzdávané v kultúre. Sociológia upozorňuje, že skupiny a spoločnosti nie sú sociálne
homogénne útvary, rôzni ľudia v nich zaujímajú rôzne pozície. To, akým spôsobom budú riešiť
daný problém, závisí na pozícii, ktorú v skupine momentálne zaujímajú. Iní ľudia vedia, že
takáto závislosť existuje, preto sa na nositeľov rôznych pozícií obracajú s odlišnými
očakávaniami. Práve tieto očakávania tvoria obsah jednotlivých rolí. Roly sú teda sociálne
špecifikované pozície, sú to ustanovené spôsoby konania očakávané od držiteľov určitých
pozícií. Zakladatelia teórie sociálnych roli Mead a Linton (1934) – analyzovali proces
socializácie, v priebehu ktorého dieťa preberá existujúce spôsoby riešenia problémov
a definovaní situácií. Túto schopnosť nadobúda v hrách, v ktorých sa akoby prenášalo do rolí
iných ľudí. Preberaním rolí druhých (roly rodičovské a profesijné) si zároveň osvojuje
všeobecnejšiu skúsenosť, a síce schopnosť považovať očakávania druhých za záväzné. Zároveň
sa učí hľadieť na seba očami iných aj programovať vlastnú činnosť už s ohľadom na reakcie,
ktoré od druhých očakáva. Súbor rešpektovaných očakávaní vytvára sociálnu stránku ľudskej
osobnosti, umožňuje kooperáciu medzi indivíduami v rámci skupiny. Internalizácia rolí sa stáva
zárukou úplnej konformity, ktorá sama je vysoko funkčná, lebo prispieva k udržiavaniu
sociálnej stability. Podľa tohto funkcionalistického chápania sú roly považované za
jednosmerný prostriedok, ktorý vedie k zvnútorneniu záväzných spoločenských noriem.
Preberaním rolí sa buduje silná sebakontrola, ktorá znamená, že sme sa stotožnili
s požiadavkami sociálnej kontroly.
V ďalšom vývoji sa ukázalo, že treba odlišovať očakávané konanie (predpísaná rola)
a skutočné správanie konkrétnych ľudí v určitých situáciách (správanie sa v role). Pritom
skutočné správanie je závislé na subjektívnom výklade požiadaviek roly, čo je skutočnosť ťažko
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sociálne predpovedateľná. Rozlíšili sa typy rolí: pripísané (pohlavie, vek, národnosť, zdedený
majetok), získané (prestíž, nezdedené privilégiá) a vnútené (vojenská služba, nezamestnanosť).

MÉDIA AKO DÔLEŽITÉ SOCIALIZAČNÉ ČINITELE
Média ovplyvňujú naše poznanie, zručnosti, emócie, ale aj identitu a svetonázor. Robia
to rýchlo, dynamicky, flexibilne, v obrovskom rozsahu. Mediálny svet je globálny, univerzálny
a akčný. Mení sa rýchlo, bez čakania na tých, ktorí mu nestíhajú, pretože má k dispozícii
najnovšie vedecké objavy a disponuje stále novými technológiami. Je potrebné rozlišovať
medzi tým, čo teoreticky média môžu a medzi tým, čo skutočne robia.
Informácie, obrazy a idey sprístupňované médiami môžu byť pre väčšinu ľudí hlavným
zdrojom uvedomovania si histórie a súčasného spoločenského postavenia. Médiá sú navyše
zásobárňou spomienok a mapou, z ktorej vyčítame, kde sa práve nachádzame a kto práve sme.
Poskytujú nám podklady na orientáciu v budúcnosti. Médiá do značnej miery ustanovujú
spoločenskú realitu a hlavné črty normality pre potreby verejného a spoločenského života,
zároveň slúžia ako rozhodujúci zdroj štandardov, modelov a noriem. Médiá a informácie sú
fenoménom, ktorý výrazne ovplyvňuje a v čoraz väčšej miere bude ovplyvňovať náš
každodenný život. V priebehu niekoľkých desaťročí výrazne zasiahli do individuálneho,
skupinového i spoločenského života. Majú schopnosť ovplyvňovať postoje a názory verejnosti,
konštruovať a premieňať sociálnu realitu. Vplyv elektronických masových médií na človeka sa
občas preceňuje, ale ešte častejšie nedoceňuje. Popri negatívnych vplyvoch elektronických
médií – hlavne televízie a internetu (násilie, agresivita, brutalita) treba oceniť aj ich pozitívny
vplyv na rozhľadenosť a vzdelanosť súčasného jednotlivca, hlavne detí a mládeže. Je isté, že
médiá sú prítomné v živote väčšiny ľudí a teda majú významný podiel na socializácii
jednotlivca. Označujú sa za dôležitý nástroj socializácie človeka. Ľudia v procese sociálneho
učenia získavajú z masmédií vzory, osvojujú si postoje, hodnoty, postupne prijímajú nové
spôsoby správania. Je zdokumentovaný ich podiel pri preberaní modelov správania, vzorov,
spoločenských noriem a pod. Médiá ovplyvňujú výrazným spôsobom mienku ľudí. Sú hybnou
silou, ktorá dokáže rozhýbať masy. Dnes je celkom bežné, že vďaka elektronickej komunikácii
sa v priebehu niekoľkých sekúnd dozvieme najnovšie informácie a správy z celého sveta.
Účastník elektronickej komunikácie teda čelí dvom základným problémom: problému
skutočnej potreby niektorých komunikačných nástrojov a problému orientácie v množstve
ponúkaných informácií. Vyžaduje sa od neho schopnosť objasniť si, či a prečo potrebuje takto
komunikovať, a zároveň schopnosť vyhľadávať a využívať to, čo je pre neho naozaj užitočné.
Informačná spoločnosť vyžaduje osvojenie si nových komunikačných technológii, ktoré
zohrávajú v súčasnosti veľkú úlohu pri socializácii. Prinášajúce množstvo informácií, ktoré nás
priamo alebo nepriamo ovplyvňujú a nie sú to len informácie, ale aj rôzne typy správania
a obrazy sveta. Na jednej strane majú médiá v tomto smere pozitívnu funkciu, pretože nám
veľakrát ukážu veci a situácie, ktoré sú pre nás neznáme, ponúkajú istú možnosť adaptácie
človeka k rozmanitosti a zložitosti sveta zároveň. Na strane druhej sú ale potencionálnou
hrozbou, že nás akoby „naprogramujú“ a to až do takej miery, že zabudneme na vlastnú hlavu,
ktorú treba používať. Pri médiách ide totižto o to, že tak ako nás kultúrou môžu obohatiť, tak ju
môžu aj ochudobniť, pretože program, ktorí ponúkajú sa prispôsobuje najnižšej úrovni publika.
Takto sa ale dostávame k zaujímavému poznatku a síce, že práve samotné média sú vo veľkej
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miere ovplyvňované svojím vlastným publikom. Pri elektronických médiách to platí
dvojnásobne. Je ťažké dokázať podstatu pôsobenia médií v rannej socializácií detí a v
dlhodobej socializácii dospelých. Je tomu tak preto, že sa jedná o dlhodobý proces. V
súčasnosti môžeme veľmi pozorne sledovať následky nevhodných obsahov médií na deti.
Informácie v médiách často nezodpovedajú veku detského diváka, sú plné konfliktov, na
pochopenie ktorých nemá malý divák dostatočne vyvinutú emocionálnu zrelosť. Tejto
problematike sa venuje aj Majchrák (1993), ktorý vymenoval faktory zvyšujúce škodlivosť
televízie. Sú to: vysoký stupeň identifikácie, chýbajúca životná skúsenosť, epizodický príjem.
Dieťa sleduje, napodobňuje, stotožňuje sa s idolom. Odmala sú vystavované rôznym vzorom,
socializáciou si osvojujú zaužívané schémy videnia skutočnosti. Dieťa často nechápe dej,
pretože nevie rozoznať hranice medzi realitou a imaginárnym svetom, prvky agresie a násilia
preberá mechanicky, napriek tomu, že nevie posúdiť, čo je dobré a čo nie. Jaššová uvádza, „že
agresivita a násilie sú súčasťou kultúry, treba ich však demytologizovať“. Ukázané v určitom
kontexte, slúžia ako výchovný prvok. Násilnou smrťou hynú ježibaby, draci, černokňažníci. Toto
násilie neinšpiruje zobrať do rúk revolver. Pomáha deťom pochopiť rozdiel medzi dobrom
a zlom, vštepiť im morálnu zásadu, že zlo bude nakoniec potrestané a stojí za to stotožňovať sa
so skutočným hrdinom. V súčasnom období odborná pedagogická literatúra dospela k záveru,
že pojmom socializácia treba rozumieť „..proces vzniku a vývinu osobnosti vo vzájomnej
závislosti od spoločensky sprostredkovaného sociálneho a materiálneho okolia. Podstatné
pritom je, ako sa človek stáva subjektom, schopným spoločenského konania.“
Média samé o sebe sú len technické prostriedky, ktoré bez zásahu ľudského faktora v
podstate nemajú žiadny vplyv na príjemcu. Médiá majú schopnosť ovplyvňovať postoje
a názory verejnosti, konštruovať a premieňať sociálnu realitu. Sú čoraz menej považované za
neutrálne prostredie, kde by mediálne obsahy ostali nepoznamenané organizačnými
a komerčnými záujmami mediálnych organizácií. Ruka v ruke tu idú médiá a tak napríklad pri
hodnote ľudského tela aj potravinársky priemysel, ktorý podporuje myšlienky na štíhlosť
produktmi, ktoré ak aj skonzumujete, nemusíte mať zlý pocit, pretože je tam 0% tuku. Vedú sa
mnohé diskusie o symbolickosti obsahov v médiách, pričom medzi najčastejšie témy patrí
škodlivosť niektorých typov na divákov (násilie, a pod.), ktoré môžu viesť k napodobovaniu.
Napríklad poruchy príjmu potravy vypovedajú okrem iného aj o stave spoločnosti, o pôsobivej
mediálnej manipulácií a ňou predstavovanými obrazmi, ktoré nerešpektujú biologické
možnosti človeka. Zo sociálnych faktorov sa poukazuje na tlaky na neprimerané dodržiavanie
štíhlosti. Média ako také rozširujú názor, že štíhlosť je najdôležitejším atribútom fyzickej
príťažlivosti. Ženy sú tak presvedčené o tom, že osobné šťastie a ich vlastná hodnota záleží od
toho, ako veľmi sú chudé, pričom najohrozenejšia skupina sú mladé dievčatá. Telesný vzhľad sa
stáva dominantnou hodnotou a tak prvoradým záujmom je neprimeraná snaha kontrolovať
svoju váhu, sa stáva nekontrolovateľnou. Vidieť tu jasný vplyv médií, pričom anorexia a bulímia
sú považované za kultúrne podmienený („culture-bound“) syndróm. V svojej práci Gordon
(1993) pripomína, že „symptómy poruchy príjmu potravy sú prehnaným variantom normálnych
postojov a správania v danej kultúre a sú podporované a šírené názorovou klímou hlavne v
médiách.“ Na včlenení človeka do spoločnosti sa podieľa veľké množstvo faktorov. Jednými
z najvýznamnejších z hľadiska súčasných štúdií sú médiá, predovšetkým televízia. Médiá stoja v
centre záujmu mnohých odborníkov z rozličných vedeckých oblastí, teórií a výskumov.
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Nezabúdame ani na laickú verejnosť, ktorá má svoje miesto najmä v diskusii o vplyve médií.
Ľudia v procese sociálneho učenia z masmédií získavajú vzory, osvojujú si postoje a hodnoty,
postupne prijímajú nové spôsoby správania a emocionálnych reakcií. Klasickou teóriou je
sociálne učenie Banduru (2004), ktorý skúma predovšetkým vplyvy násilia. Masmédiá sú
nenápadný, no aktívny učiteľ publika. Ich pôsobenie je niekedy pozitívne a inokedy negatívne –
podstatné však je, že naozaj pôsobia. Vďaka nim majú ľudia postoje a názory aj na veci, s akými
sa vo svojom živote vôbec nestretávajú. Médiá rôznym spôsobom prenikajú do života detí
a mládeže a stávajú sa ich súčasťou. Vďaka médiám padajú hranice, ktoré sú dané
bezprostrednou komunikáciou. Médiá nemajú ako zdroj informácii a zábavy konkurenciu.
Skúmanie účinkov masových médií stojí v podstate pred problémom, ktorý je spoločný
všetkým sociálnym vedám. Pretože však každý má s médiami svoje vlastné skúsenosti,
vystupuje tento problém veľmi zreteľne do popredia. O účinkoch masových médií existujú
veľmi rozšírené populárne vedecké predstavy, ktoré by sa dali charakterizovať asi takto: Ja sám
som rozvážny, kriticky dištancovaný mediálny konzument alebo expert, ale tí ostatní (masa
obyvateľstva) sú extrémne ohrození násilím, ktoré je rozširované v masových médiách. Masové
médiá sú hromadné informačné prostriedky, ktoré sú často považované iba za zábavu a ich
vplyv na život väčšiny ľudí býva vnímaný ako okrajový. Tieto názory však nepostihujú celú
pravdu, lebo masové médiá ovplyvňujú mnohé formy nášho sociálneho správania. Médiá, či už
priamo alebo nepriamo ovplyvňujú predstavy, presvedčenia, postoje, hodnoty a chovanie detí
a mládeže. Tento predpoklad je výrazom viery v moc médií. Médiá majú medzi spoločenskými
inštitúciami svojím spôsobom jedinečné postavenie, a to nielen kvôli tomu, v akom obrovskom
meradle využívajú nové technológie, aké rozsiahle sú ich ekonomické operácie a aký bohatý je
register ich činností. Ich jedinečné postavenie je v tom, že médiá sú si v mnohých smeroch
vedomé, ako zaisťovať a riadiť sociálnu komunikáciu, pretože sa im vyplatí mať o tom jasnú
predstavu. Médiá sa venujú procesu komunikácie medzi ľuďmi - a komunikácia je súbor
spoločenských dejov, v ktorých sa podávateľ, médium a príjemca - publikum snažia jeden
druhého podľa svojich komunikačných schopností ovplyvniť. V súčasnosti panuje dosť
rozšírená viera v to, že médiá majú moc, a pritom existuje len veľmi malá zhoda v tom, akej
povahy táto moc vlastne je. Moc médií spočíva v tom, že sa podieľajú na socializácii
jednotlivca, na jeho včlenení do spoločnosti. Každá spoločnosť si hľadá prostriedky, ktorými
jednotlivcovi predkladá určité hodnoty, o ktoré sa opiera jej štruktúra a fungovanie. V
moderných spoločnostiach sa médiá stali podstatným nástrojom šírenia (presadzovania
a upevňovania) sociálnych noriem a hodnôt.

MÉDIA, SPOLOČNOSŤ, ADOLESCENTI
Slobodné média sú nielen strážnymi psami demokracie ale aj spolutvorcami atmosféry v
zemi Hoschl, (2005). Atmosféru národa vytvára kultúra, ktorou si udržuje identitu. Po strate
viery je kultúra v súčasnom svete najmä kultúrou mladých, ktorá je rozširovaná médiami. Je
možné sa stotožniť s názorom profesora Scrutona (2002), že ide o celosvetovú moc tvoriacu
lingua franca moderných adolescentov, napríklad na televíznej stanici MTV. Po padnutí
stereotypov poučovania o náboženstve, viere, úcte k tradíciam, obradom pre prevzatie
dedičstva po predkoch si dnešní adolescenti tvoria vlastný spoločenský poriadok. V súčasnosti
sa mladosť vykresľuje ako cieľ, nie ako prechodné obdobie k dospelosti, v ktorom sa vyžaduje
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bremeno zodpovednosti, odbornosti a mravnej disciplíny aj pri výchove detí a v manželstve.
Tento typ kultúry vyradil z platnosti estetický objekt a miesto neho postavil reklamu. Mladého
človeka zmocňuje vášeň blahobytu až tak, že zabúda na iné ľudské hodnoty. k tomu prispievajú
masovokomunikačné prostriedky. V súčasnosti k nim patrí v prvom rade televízia, ako médium
poskytujúce možnosť autentického zachytenia skutočnosti. Predovšetkým americkí
psychológovia, psychiatri, vychovávatelia a sociálni pracovníci považujú za znepokojujúce, že
veľa detí strávi pozeraním televízie. Nadmerné sledovanie televízie psychicky formuje detský
mozog. Veria tomu čo vidia v televízii a nerozlišujú medzi zábavou a reklamou. Pre deti sú
obzvlášť nebezpečné napínavé a strašidelné filmy. Deti sledujú televíziu so silným citovým
prežívaním. Sú vystavované násiliu nielen v kriminálnych príbehoch a westernoch, ale aj v
kreslených filmoch a správach zo sveta. Násilie v televíznom vysielaní vnáša agresívne
správanie do spoločnosti tvrdí Bandura (1983). Vytvárajú sa modely agresívneho správania,
ktoré dieťa nemôže mať z vlastnej skúsenosti. Mnohé deti sa na takéto programy nedívajú
práve preto, že im pripadajú príliš agresívne a strácali by s nimi čas. Ide o mocný socializačný
činiteľ. Výskumy poukázali, že deti absorbujú časť dobra, ktoré vidia v televízii. Sledujú ale veľa
komerčných televízií a malé deti pred 8. rokom nerozlišujú medzi verejnoprávnym
a komerčným vysielaním. s dospievaním sa začnú dívať na relácie hlavného vysielacieho času.
Posiluje sa predstavivosť toho, v čo sami veria, unikajú z obtiažnych životných situácií
a identifikujú sa s imaginárnym svetom svojich hrdinov. Masmédiá vytvorili univerzálnu
celosvetovú kultúru mladých ľudí. Internet vytvoril obrovské možnosti komunikácie medzi
ľuďmi, ale na druhej strane má preukázateľný potenciál narušiť ich osobné vzťahy. Pracovníci
Carnegie Mellon University (2001) zistili, že ľudia ktorí strávili denne na internete niekoľko
hodín zažívali vo zväčšenej miere pocity smútku a osamelosti. Pritom čím viac úzkosti cítime,
tým viac vyhľadávame zábavu a čím viac zábavy máme, tým viac cítime úzkosť. Zdá sa, že
cestou ako uniknúť tomuto začarovanému kruhu je získavanie nových informácií. Ale človek
zahltený informáciami nevie čo si má s nimi počať a následkom je anxieta – neurčité tiesnivé
napätie a depresia. Osobná komunikácia čoraz viac ustupuje do pozadia a pozorujeme človeka,
ktorého rakúsky filozof Gunter (1997) nazval ako „masový pustovník“.
Médiá najmä od čias Guttenberga vplývali ako informačné nosiče na jemne
prepracovanú sieť mozgových funkcií ovplyvňujúc plasticitu najmä vyvíjajúceho sa mozgu.
Médiá sa postupne vyvinuli až do úrovne internetu a ovplyvňujú nielen psychiku ľudí, ale celé
spoločenské vrstvy a štáty, v rôznej forme v zvukovej aj vizuálnej na rôznych nosičoch, ktoré
pôsobia na nedospelú časť spoločnosti v podobe uvedomelých a neuvedomelých stôp. Čím je
niekto mladší, tým má aj menej rozvinuté spojenia s oblasťami mozgu najmä pre logické
myslenie, závery, plánovanie. Podliehajú viac citovo prifarbeným názorom. Týmto spôsobom
sa ľahko nimi manipuluje a pomerne ľahko sa vytvára „brain washing“- vymývanie mozgov. Ide
o defekt dieťaťa a dospievajúceho voči vnútorným impulzom a vzniká impulzívne konanie. Dá
sa predpokladať udržiavanie pozitívnych zážitkov s negatívnymi pri bežnom tzv. všednom žití,
ktoré sa môžu získať aj z produkcie rôznych médií. Zodpovedni profesionálni pracovníci médií
vedia, že pracujú s informáciami, ktoré môžu byť nebezpečným materiálom pre psychiku detí.
Informácia je to, čo bolo prijaté a ten kto informáciu vysiela je aj zodpovedný za jej dopad na
konečného spotrebiteľa, i keď cestou k nemu sa informácia zdeformuje (Vinař, 1999). Preto
citovo a rozumovo vyrovnaní prevádzkovatelia mediálnych štruktúr, tvorcovia programov
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a vôbec pracovníci v kultúre napĺňajú svoje produkcie, diela v intenciách dobra, tolerancie,
empatie a étosu, ktoré sa dostanú do mozgu a psychiky najmä mladých ľudí. Vplyv diel inak
zameraných tvorcov a mediálnych pracovníkov, zaoberajúcich sa až chorobnými prejavmi
človečenstva záleží iba na technickej a legislatívnej úprave ich nekontrolovateľnosti (napr. cez
internet), ktoré pôsobia na jemnú psychiku detí. Je dôležité pôsobiť na ľudí a každého
nedospelého. Maturujúci mozog a prostredie na seba pôsobia a určujú, ktoré skupiny
nervových spojení budú posilňované a stabilnejšie a ktoré budú oslabované a úplne
rozčlenené.

VZORY V MÉDIACH A UTVÁRANIE HODNOTOVEJ ORIENTÁCIE RECIPIENTOV
V diele Etika Hartmann (1926) tvrdil, že morálny život závisí od citovej intuície hodnôt.
Rozlišoval medzi hodnotami s morálnym základom (dobro, vznešenosť, ušľachtilosť)
a špeciálnymi hodnotami, ktoré delil na: - morálne hodnoty (múdrosť spravodlivosť),
spoločenské hodnoty (pravdovravnosť, dôvera), hodnoty spolupatričnosti (solidarita, dialóg).
Iný autor vnímal hodnoty ako „usporiadanosť orientujúcu na ceste k cieľu“a iný ich dával do
súvislosti s naplnením morálneho dobra a dosiahnutím cieľa. Videl v nich akoby intelektuálne
vlákna v štruktúre morálnych myšlienok“
Hodnoty sú fenomén v živote človeka, ktorému sa venuje samotná vedná disciplína
pod názvom Axiológia. Dejinný záujem o hodnoty prispel ku skoncipovaniu axiológie - vedy
o hodnotách. Axiológia (od gréckeho slova axios – to, čo je cenné + logos – slovo, náuka)
pomáha ľudom vidieť v hodnotách racionálne usporiadanie: Boh, človek, pravda, dobro,
modlitba, cnosť, živočíchy, kvet, kniha, auto, stôl. Hodnoty predstavujú pyramídovitú stavbu
podľa kvality, ktorá patrí do sféry „má byť“. z tohto kontextu možno logicky vydedukovať, že
existujú hodnoty: absolútne nemenné a nezávislé od ľudí (Boh), prirodzené – vitálne, ktoré
človek poznáva rozumom a cíti v srdci (dobro, láska, vernosť), pozitívne - dynamické,
podliehajúce zmenám a závislé od sociálneho prostredia (hodnota normy, práce, návykov,
výchovy). V hodnotovo-vzťahovej štruktúre existujú hodnoty, ktoré sprostredkovávajú zážitok duchovné hodnoty (je to vzťah človeka k Bohu a k vyšším princípom), materiálne (vzťahujú sa
k hodnotám potrebným pre telesný život), morálne (sú závislé od vzťahu rozum – vôľa:
rozvážnosť, spravodlivosť, odvaha, miernosť), estetické (tvorivosť, čistota, krásno), ekonomické
(napomáhajú hospodársku prosperitu v štáte, spoločné aj individuálne dobro), náboženské
(oživujú vzťah s absolútnom, prostredníctvom viery, nádeje, lásky), kultúrne (svedčia o kultúre
národa, o tradícii a ľudovej múdrosti), prírodné (hodnota prírodných zdrojov pôdy, lesa, vody,
vzduchu), trhové produkujú nadhodnotu výmenou tovaru (peniaze, obchod).
Múdry človek myslí na to, čo je hodnotné, aj keď logicky používa inú interpretáciu pri
praktickom hodnotení, inú pri teoretických formuláciách a zadefinovaní hodnôt. Výsledný efekt
je ten, že hodnotné veci sú také nielen v sebe, ale aj vďaka hodnoteniu, ktoré závisí od
poznania. Tu je dôvod prečo treba mladých ľudí vychovávať k pozitívnej valorizácii hodnôt. A ak
sa o hodnoty nezaujímame, dotkne sa kríza celej spoločnosti.

MÉDIÁ A HODNOTY
Jednotlivec je pri utváraní svojho osobitého rebríčka hodnôt, vlastnej morálky,
svedomia, ovplyvňovaný médiami sprostredkovane, vplyvom užších i širších sociálnych skupín
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a vzťahov, prostredníctvom verejnej mienky (ktorú, o. i. ovplyvňujú aj médiá). Etická zložka
verejnej mienky sa uplatňuje vo všetkých tých prípadoch, v ktorých sa záujmy jednotlivcov
stretávajú so záujmami druhých ľudí alebo spoločnosti. Často sme napr. svedkami javu, že
nemorálne rozhodnutie, čin, oveľa viac vadí človeku ak sa zverejní – a najmä v médiách, ako
samotná zodpovednosť pred zákonom, príp. svedomím. A naopak, jedincov s vysoko
rozvinutým svedomím veľmi dlho mrzí aj čin, ktorý verejná mienka síce neodsúdila (napr.
nezavinené zabitie pri dopravnej nehode), ale bol v rozpore s hodnotovou orientáciou
jednotlivca, s jeho svedomím.
V postmodernej spoločnosti je pre formovanie jednotlivca dôležitá aj tzv. spoločenská
klíma, do ktorej zahrňujeme hodnoty, normy, kognitívne vzorce správania, verejnú
komunikáciu a iné. Spoločenská klíma odráža dôveru či prejavy averzie k spoločenskému
dianiu, autoritám, spoločenské nálady, všeobecne akceptovanú morálku a nakoniec i verejnú
mienku, podstatne ovplyvňovanú médiami. Má charakter kolektívnej identity, vytvárajú ju
spontánne radoví členovia spoločnosti, občania. Po roku 1989, s návratom súkromného
vlastníctva zaznamenali vzostupnú mobilitu také hodnotové orientácie ako mať majetok,
peniaze, zabezpečiť rodinu materiálne do budúcnosti, vlastniť najrozličnejší spotrebný tovar,
dopriať si isté pôžitky (do popredia sa dostáva spotreba, luxus, zábava) – teda ide o evidentnú
orientáciu na konzumný spôsob života, teda orientáciu na hodnotu hedonizmu, a to v nemalej
miere aj pod vplyvom reklamy a médií. Duchovné hodnoty, ktoré nás robia skutočne
slobodnými a činorodými, prevládajú už len v úzkych spoločenských kruhoch. Klesajúcu
spoločenskú hodnotu vykazuje solidarita, bonita medziľudských vzťahov, úcta k autoritám,
tolerantnosť, vzdelanosť, kultivovanosť, hodnota spolupatričnosti a občianska aktivita. Vzrástla
nedôvera nielen k politike, ale aj k médiám. Zmeny hodnôt v dôsledku zmeny vlastníckych
vzťahov sa prejavili aj v médiách. Všeobecne vzrástol záujem o reklamu, a to nielen zo strany
zadávateľov, ale aj príjemcov a súkromné médiá na nej postavili svoju existenciu. Čoraz viac sa
zvyšoval percentuálny podiel reklamy na rozsahu šírených komunikátov (bez ohľadu na druh či
typ masovokomunikačného média), čo následne spôsobilo snahu za každú cenu dosiahnuť čo
najvyššiu čítanosť, sledovanosť konkrétneho média. Situáciu v médiách na Slovensku po
novembri 1989 vystihovala skutočnosť, že z mnohých periodík odišli viacerí skúsení novinári,
pretože ich v médiách spájali s komunistickým, nedemokratickým režimom predchádzajúceho
obdobia. V konkurenčnom mediálnom prostredí už nie je prvoradá etika mediálnej práce, ale
zisk. Množia sa kauzy porušovania profesionálnej mediálnej etiky, samoregulačné orgány ako
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Rada pre reklamu a pod. Slovenský syndikát novinárov
vzdávajúc úctu tvorcom prvého Etického kódexu z roku 1990, rešpektujúc zmeny v domácom aj
zahraničnom mediálnom prostredí, nadväzujúc na etické kódexy svetové, európske, aj domáce,
vnímajúc ohrozenie mravných štandardov novinárskej tvorby, rešpektujúc význam Etického
kódexu pre novinársku prácu aj slovenské mediálne prostredie, prijíma tieto záväzné etické
štandardy.
Ako čeliť kríze hodnôt
Ovocím celosvetovej sekularizácie je žiť a vyznávať také hodnoty, ktoré sa páčia davu.
Táto davová psychóza je silno prítomná v masmédiách (reality show, kulinárskopôžitkárska kultúra, súťaže krásy, hľadanie talentov). Tieto hedonisticko-materiálne hodnoty
budia dojem, že: „masový divák netúži po ničom inom len po chlebe a hrách“ Ústav politických
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vied SAV (2009); v politike (populizmus, populistické gestá, prázdne predvolebné sľuby,
vzájomné osočovania medzi politikmi a politickými stranami, ktoré sú na míle vzdialené od
služby v duchu a pravde); v módnom individualistickom štýle „presadzovania seba“ za každú
cenu.
V 21. storočí sme si zvykli na fakt, že medializované celebrity nie sú osobnosti. s ich
menami nestotožňujeme kritériá mravnosti, ani hodnôt. Naduté vystatovania sa liberálnymi
postojmi v oblasti morálky im umožňujú voľné mravy, vzťahy bez záväzkov, striedanie
partnerov a ľahkovážne rozvody bez zodpovednosti za zranenia svojich detí, až po
zasadzovanie sa o možnosť adopcie detí homosexuálnym párom. Toto všetko patrí
k alarmujúcim skutočnostiam našej doby. Pochopiteľne, že všetci robíme chyby a cieľom nie je
moralizovanie, ale poukázanie na to, že za exaltácie amorálnosti v spoločnosti je tiež
zodpovednosť.

VEREJNÁ MIENKA A MÉDIÁ
Jednotlivec je pri utváraní vlastnej morálky, svedomia, ovplyvňovaný médiami, posledné
teórie mediálnej komunikácie však hovoria, že iba sprostredkovane, cez verejnú mienku, - ale
tú vonkajší indikátor normatívne chápaného dobra sa uplatňuje vo všetkých tých prípadoch, v
ktorých sa záujmy jednotlivcov stretávajú so záujmami druhých ľudí alebo spoločnosti.“ (2002)
Ak sa zamýšľame nad vzťahom médií a verejnej mienky, vynárajú sa nám minimálne tieto
problémy -hodnovernosť údajov, na základe ktorých vzniká verejná mienka, reprezentatívnosť
verejnej mienky, sprostredkovateľnosť verejnej mienky, ľahká ovplyvniteľnosť verejnej mienky,
inštruktívnosť jej pôsobenia, korektnosť verejnej mienky.
Vo všetkých prípadoch zohrávajú médiá istú rolu a jej kvalita závisí v plnej miere od
zámeru, cieľa a etických noriem sprostredkovateľa správ. Médiá samy osebe nie sú ani etické
ani neetické. Morálnu úroveň konkrétnych médií vytvárajú konkrétni ľudia - redaktori, autori
a iní mediálni pracovníci, ktorí sú charakteristickí svojou vlastnou morálkou, svedomím, mierou
stotožnenia sa s etickými kódexmi svojej profesie, napriek tomu dostávajú do rúk právomoc
rozhodovať o obsahu mediovaných komunikátov. Podľa univerzálneho modelu, ktorý navrhol
takmer pred 65. rokmi Lanswell (1948) sú pre komunikáciu určujúce otázky: kto, čo hovorí,
akým kanálom sa informácia šíri, komu je určená, aký má účinok. Chýba tu však príčinná otázka
- prečo? Lanswellov model ignoruje produkciu masovo mediovaných obsahov, nezaujíma sa
o to, za akým účelom sú niektoré informácie prednostne dodávané prijímateľovi pred inými.
O dôležitosti a priorite sprostredkovávaných správ rozhodujú mediálni pracovníci. Rozhodujú
o tom, čo je podstatné a čo nie, kontrolujú dôležitosť a postupnosť informácií. Potom je
oprávnenou otázka: kto sa podieľa na kontrole médií? Kto zaručí, že masové médiá si
zachovajú objektívny charakter a so svojím rastúcim vplyvom a mocou prevezmú aj
zodpovednosť za to čo sprostredkúvajú? Faktom zostáva, že masové médiá svojím pôsobením
istým spôsobom ovplyvňujú mienku ľudí, ich hodnotovú orientáciu, pohľad na svet i zmýšľanie.
Preto základným predpokladom schopnosti diferencovať medzi informáciami je nezostať
pasívnym voči tomu, čo sa nám prostredníctvom masového média ponúka. Skúmaním vplyvu
médií na spoločnosť sa zaoberajú odborníci už dlho a napriek tomu sa jednoznačne
nepreukázala platnosť žiadnej teórie. V súčasnosti sa vo vedecko-mediálnom svete uznáva, že
k tomuto problému treba pristupovať viacdimenzionálne, s uplatňovaním princípu
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komplementarity, pričom je potrebné vždy definovať východiskovú paradigmu. Známa a často
uplatňovaná je paradigma selektívneho vplyvu, podľa ktorej sú kognitívne štruktúry
jednotlivcov výsledkom skúseností z učenia sa v konkrétnom sociálnom a kultúrnom prostredí.
Individuálne rozdiely v kognitívnych štruktúrach, kategóriách subkultúr a sociálnych vzťahoch
medzi členmi spoločnosti vedú k výberovým vzorcom pozornosti, vnímania, vybavovania,
spracovávania informácií a konania vzhľadom na špecifické formy mediálneho obsahu Melvin
(1996). Dôsledkom aplikácie tejto teórie na bežnú mediálnu prax je poznanie, že vplyv
masmédií na jednotlivca môže byť značný, ak sa im podarí svojimi tvrdeniami zaujať vodcov
sociálnych skupín, ktorí potom v súlade s médiami, opakovaním akceptovanej informácie šíria
informačnú „nákazu“ vo verejnosti. Dobre volené slová, ktoré dokážu poskytnúť ľuďom ilúziu
toho, čo si želajú, majú moc zmeniť zmýšľanie a konanie ľudí najmä vtedy, ak sú v súlade s ich
predstavami o prijatom ideáli. Sociálna skupina, dav, masa, spoločnosť nie je ani morálna, ani
nemorálna. V danom čase a priestore, v konkrétnych podmienkach, vplyvom sugescie autority
(vodca, štát, cirkev, médiá..) sa však môže ocitnúť v oboch týchto krajných polohách. Pre
masmédiá by to na jednej strane (pri ich diverzifikácii typov a často až protichodnosti
prinášaných správ) mohlo znamenať, že verejná mienka je neovplyvniteľná najmä vzhľadom
k nedostatočnej početnosti opakovania správy všetkým. Na druhej strane to však môže
znamenať aj možnosť silnej ovplyvniteľnosti verejnej mienky prostredníctvom pôsobenia médií
na, a cez skupiny a autority. Faktom zostáva, že masové médiá v spoločnosti postupne
nadobúdali čoraz väčší význam a tým získavali aj väčší vplyv a možnosť manipulovať s mienkou
početnej masy jednotlivcov. Už prvá teória masovej komunikácie sa opierala o poznatky
psychológie más. Podľa nej existuje všemocné médium, ktoré je schopné ľubovoľne ovplyvniť
bezbranných, sociálne izolovaných recipientov. Pričom spoločnosť tvorí akýsi protipól
spoločenstvu, kde sa masa chápe ako dav izolovaných jedincov bez sociálnych väzieb.
Napodobňovanie sa v mase považuje za základný sociálny proces, ktorý umožňuje formovanie
a trvanie spoločnosti. z psychológie más je zrejmé, že dav tvorí jednoliaty celok podliehajúci
sugescii podľa zákona psychickej jednoty masy. Teória poukazuje na tzv. masovú individualitu v
diferencovanej spoločnosti, ktorá je východiskom pre tvrdenie, že na základe poznania jedného
účinku možno priamo a lineárne odvodzovať zhodné pôsobenie informácie masového média
na všetkých ostatných jedincov davu. Napr. Ortega sa v diele Vzbura más zaoberá o i. aj
problematikou „masového človeka“ a tvrdí, že „davový človek“ je rozpoznateľný aj ako
jednotlivec, má špecifické charakteristiky, ktoré ho predurčujú na úlohu davového človeka. Ak
by sme túto skutočnosť interpretovali v podmienkach masmediálneho konzumu, zisťujeme, že
mnohé médiá sa práve na takýchto „davových jednotlivcov“ cielene zameriavajú. Masová
individualita sa tak stáva vzorkou masovej populácie priemerného konzumenta. Masmédiá
vytvárajú pre nás špecifické komunikačné prostredie charakterizované tzv. komunikačným
zážitkom, ktorý možno definovať ako komunikačnú slasť, pričom sa výrazne podnecuje
predstavivosť. Prežívaním skutočnosti na diaľku (ako v prípade telenoviel a reality show) sa
potláča reálna kognitívno-emocionálna činnosť, umocňuje sa iracionalita prežívania, čo
podporuje pasivitu príjemcu – a to je tiež istý spôsob ovplyvňovania človeka médiami. Mali by
sme sa preto zamyslieť aj nad otázkou: Kde sú hranice medzi tým, čo nás „len“ ovplyvňuje
a tým, čo s nami už manipuluje? Mediálna manipulácia je ovplyvňovanie médiami.
Manipuláciu charakterizujú najmä tieto špecifické podmienky: Manipulátor sleduje vedome
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svoj vlastný prospech a neberie ohľad na potreby ovplyvňovaného. Metódy používané
manipulátorom sa často nemanifestujú navonok a človek má problém ich identifikovať.
Najzákernejším spôsobom manipulovania je vyvolanie a zotrvávanie pocitu „slobodného, ale
nereálneho rozhodovania“. Ovplyvňovaný je presvedčený, že je schopný slobodne sa
rozhodovať a tento pocit sa v ňom musí upevňovať poukazovaním práve na túto jeho slobodu,
i keď už dávno podľahol v svojich myšlienkach a konaní vplyvu manipulátora. Medzi
najčastejšie metódy manipulácie patrí vynechanie a potlačenie, lži, neúplné informácie a ich
opakovanie, nálepkovanie, transmisia falošných hodnôt, nevyváženosť, framing a učenie
divákov nepýtať sa prečo aspoň stručne podávame ich charakteristiku. Vynechanie
a potlačenie- je ignorácia niektorých správ, informácií a myšlienok. Vynechať sa môže nejaký
detail správy, ale aj celá správa, ignorovať sa môže názor druhej strany a pod. NálepkovanieMédiá udalosť, jav alebo zúčastnenú osobu vopred označia - "onálepkujú“ slovom či frázou
s preddefinovaným významom s výrazným hodnotením (pozitívnym, či negatívnym), ktoré
vylučuje akúkoľvek inú interpretáciu. Transmisia falošných hodnôt je prenos kvázi
objektívnych správ, oficiálnych vyhlásení vrátane lží a výmyslov s následnou tvorbou série
pseudospráv. Nevyváženosť –v zmysle zásady, že vypočuté majú byť obe strany, média dávajú
priestor na vyjadrenie iba opozitným názorom, nie však názorom alternatívnym. „Framing“
(rámcovanie správ)-je ovplyvňovanie obsahu pomocou formy: zmeny poradia správ, ich
rozmiestnim, využitím výberu, , vhodných,, (pre manipulátora) fotografií a i.
Ako uvádza Vágner (1997) rozlišujeme tri hlavné faktory, ktoré sú podmienkou úspešnej
manipulácie, a to: Informácie zapadajú do širšieho informačného kontextu. (Všetky médiá
zväčša prezentujú tie isté pseudoudalosti, je preto mimoriadne ťažké uvedomiť si, že ide
skutočne o pseudoudalosť.) Celou svojou výchovou sme predurčení veriť tomuto druhu
informácií. Aspoň malú časť z informácií si môžeme overiť (alebo si to aspoň myslíme).
Základnou požiadavkou na správy je ich aktuálnosť. Vôbec nepochybujeme o tom, že „čerstvá“
správa je dôležitejšia, než správa včerajšia. Neustály prúd nových informácií, ktoré „musíme“
absorbovať nám zabraňuje zamyslieť sa nad ich skutočnou hodnotou a prehliadame
manipulácie a ich metódy. Naučili sme sa a veríme tomu, že v modernej dobe treba mať vždy
čo najviac informácií – to však vedie k tomu, že čím viac informácií máme, tým je menej
pravdepodobné, že si ich budeme overovať, že sa nad nimi dokážeme skutočne zamyslieť,
budeme ich selektovať. V dôsledku čoho potom ľahko podliehame manipulácii.

ZÁVER
Neustály vplyv médií na osobnostný vývoj ľudí, no najmä detí je v dnešnej dobe viac ako
výrazný. s rastúcou gramotnosťou v oblasti IT, je naša osoba zahŕňaná každodenne množstvom
informácií, ktoré utvárajú subjektívny postoj k danej problematike, no zároveň je aj tvorcom
verejnej mienky. Tým, že média sú v súčasnosti dostupné prakticky všetkým, ľudia si zvykli
nekriticky prijímať názory tvorcov článkov či komerčných programov a hlbšie sa nad nimi
nezamýšľať. Tým sa média stali jedným zo základných socializačných faktov, ktoré majú nielen
regionálny ale celosvetový charakter. V procese socializácie sa človek učí sociálnym rolám. V
tomto procese sa formuje osobnosť každého z nás. Ako učiteľka som schopná konštatovať, že
pod vplyvom médií a nimi zobrazovanými osobnosťami, sú žiaci inšpirovaní a snažia sa
preberať návyky im zobrazovanými vzormi – proces socializácie pokračuje. Vo svojej práci som
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si dala za cieľ teoreticky zadefinovať problematiku socializácie, primárnej aj sekundárnej fázy,
jej spôsoby i činitele. Kultúrny základ osobnosti by sa mal vyznačovať prvkami solidarity. Počas
života sa človek učí rôznym sociálnym rolám, zastáva rôzne typy sociálnych statusov, ktoré
určujú ďalšie sociálne smerovanie, či už kladné alebo záporné. Nevhodne štrukturované
mediálne produkty bývajú podkladom depresívnych a agresívnych porúch u detí a mladistvých.
z toho vyplýva zodpovednosť kultúrnych tvorcov s pomocou všetkých dospelých - vrátane
odborníkov pre psychiku - za obsah mediálnych produktov presadzujúcich dobro a étos.
Tvorcovia, by si mali uvedomiť, že tým, čo produkujú pôsobia priamo ale i nepriamo na
osobnosť človeka a tým dotvárajú spoločenské správanie, či postoje dotknutých osôb. s touto
problematikou veľmi úzko súvisí aj tvorba verejnej mienky, ktorá pod vplyvom
masovokomunikačných prostriedkov je prezentovaná ako veľmi flexibilná, ba priam liberálna.
No či je to skutočne tak, závisí na subjektívnom ponímaní problematiky ale aj na sociálnych
väzbách, sociálnych skupinách, sociálnych sieťach, mediálnych prostriedkoch a na
inteligenčnom stupni osobnosti, jej odolnosti voči nátlakom verejnosti či celkovej vyspelosti
spoločnosti.
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MÉDIÁ AKO SOCIALIZAČNÝ FAKTOR
Ľudmila ZAUJECOVÁ
Abstrakt
Záverečná práca má teoretický charakter. V prvej kapitole sa zaoberá procesom socializácie
osobnosti a špecifikuje socializačné faktory. V druhej časti identifikuje a popisuje druhy médií v procese
socializácie, ich pozitívny a negatívny vplyv. Osobitne reflektuje vplyv nových médií na rozvíjajúcu sa
osobnosť. Tretia kapitola sprostredkúva kritický pohľad na reprezentáciu pozitívnych a negatívnych
vzorov v mediálnych obsahoch v období dospievajúceho recipienta. Cieľom práce je poukázať na
dôležitosť predmetu mediálna výchova na školách. Jeho integráciou by sa zvýšil stupeň mediálnej
gramotnosti a mediálnych kompetencií u dospievajúcich recipientov.
Kľúčové slová: socializácia, socializačné faktory, druhy médií, vzory v mediálnych obsahoch

ÚVOD
Spôsob prístupu k rôznym druhom informácií sa v 21. storočí veľmi zjednodušil, ale
schopnosť výberu správnej informácie ani pre dospelého recipienta nie je jednoduchá. Médiá,
ktoré v značnej miere vypĺňajú náš voľný čas, inšpirovali kanadského filozofa a sociológa
Herberta Marshalla McLuhana vysloviť pamätihodnú vetu „The medium is the message“„Aj médium je posolstvo“. Chcel tým zrejme povedať, že významnejšiu úlohu ako to, čo
zvestuje, zohráva v našom vedomí nosič posolstva, čím bystro vystihol magickú moc rozhlasu či
televízie, ktoré sa nám usadili v byte ako ďalší člen rodiny. Pamätná veta bola vyslovená v 70.
rokoch minulého storočia, odvtedy do rodiny pribudli ďalší „milovaní“ členovia ako počítač či
mobilný telefón majúci intenzívny vplyv na formovanie nedospelého recipienta.
Médiá ako socializačný faktor je názov témy, ktorej výber ovplyvnilo viacero faktorov,
ako napríklad dlhodobé vnímanie mediálnych obsahov súčasných médií, bezprostredné
pozorovanie správania sa žiakov a mladých ľudí v školskom a mimoškolskom prostredí. Pri
každodennom kontakte s nimi evidujeme rôzne prejavy ich správania, riešenie bežných
problémov, používaný slovník, v ktorom sa vyskytujú rôzne spojenia, vhodných aj menej
vhodných vyjadrení pre ich vek. Intenzívnejšie uvedomenie dôležitosti tejto témy nastalo počas
vzdelávania s názvom „Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy“ realizovaného
v rámci projektu APVV-0690-10. Konkrétne na prednáške Mediálna výchova v etickej výchove
s PaedDr. Evou Balážovou, PhD., kde bol priestor na diskusiu, počas ktorej sa prehodnocoval
význam mediálnej výchovy na základných a stredných školách. Dôvod hlbšieho naštudovania
a zmapovania predmetnej témy je aj ten, že mediálna výchova ako prierezová téma je
zakomponovaná v Štátnom vzdelávacom programe, no v praxi na hodinách etickej výchovy sa
jej výraznejšie nevenujeme, dokonca na strednej škole mediálna výchova nie je ani zahrnutá v
učebnom obsahu predmetu etická výchova. Predpokladáme, že záleží len na samotnom
učiteľovi, či sa predmetnej téme bude venovať a v akom rozsahu alebo nie. Osobné skúsenosti
potvrdzujú, že ani na iných hodinách sa jej nevenuje dostatočný priestor a tým skvalitňovanie
úrovne mediálnej gramotnosti a osvojovanie mediálnych kompetencií žiakov z objektívnych
príčin nemôže napredovať.
Cieľom práce je prostredníctvom teoretických poznatkov poukázať na médiá a ich vplyv
v procese socializácie jedinca. Obsah práce je rozdelený na tri kapitoly. Prvá sa zaoberá
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procesom socializácie osobnosti a socializačnými faktormi, druhá médiami v procese
socializácie a tretia reprezentáciou vzorov v mediálnych obsahoch. Pri socializačných faktoroch
sa sústreďujeme na pozíciu médií a porovnávame ju s tradičnými socializačnými činiteľmi.
Klasifikujeme jednotlivé druhy médií a ich pozitívne i negatívne účinky v spoločnosti.
Sústreďujeme sa na vplyv nových médií na osobnosť mladého človeka. V poslednej kapitole
kladieme dôraz na ponúkané vzory v mediálnych obsahoch, ktoré formujú vzťahovo-postojové
charakterové vlastnosti u nedospelého recipienta.
Pri spracovaní záverečnej práce sme vychádzali z odbornej literatúry pedagogiky.
Informácie sme čerpali zo zdrojov najmä psychológie, sociológie, sociálnej komunikácie i teórie
médií. Okrem toho sme uskutočnili analýzu školských dokumentov, legislatívne platných
dokumentov a podobných dokumentov v zahraničí. Hlavnými metódami pri spracovaní témy
záverečnej práce boli literárna, literárno-historická, literárno-komparatívna.
Získané poznatky môžu byť motiváciou k štúdiu a integrácii mediálnej výchovy pre
učiteľov etickej výchovy, ale práve tak by mohli zaujať aj rodičov a inšpirovať ich k analýze
mediálnych obsahov a k zmene prístupu k médiám i výchove svojich detí. Predpokladáme, že
uvedené a ďalšie okolnosti by mohli prispieť i k následnej podpore vzniku samostatného
predmetu mediálna výchova.

SOCIALIZÁCIA A SOCIALIZAČNÉ FAKTORY
V prvej časti tejto kapitoly venujeme pozornosť procesu socializácie osobnosti jedinca
a v druhej časti socializačným faktorom, ktoré vplývajú na jeho osobnostný rozvoj. Hlavný
dôraz kladieme na vplyv médií ako na činiteľ pôsobiaci na vývin mladého človeka v procese
socializácie.
Od narodenia je človek v úplnej závislosti od ľudí, či už pre zabezpečenie jeho základných
biologických potrieb alebo sociálnych potrieb. Pôsobenie sociálneho systému začína už od jeho
narodenia, kedy sa začína celoživotný proces označovaný ako socializácia.
Odborníci pedagogiky, psychológie či sociológie popisujú proces socializácie ako
včleňovanie jedinca do spoločnosti. Podľa Průchu (2003, s. 16) predstavuje „celoživotný
proces, počas ktorého si jednotlivec osvojuje špecifické formy správania a konania, jazyk,
poznatky, hodnoty, kultúru a začleňuje sa tak do spoločnosti“. Prostredníctvom socializácie sa
človek stáva nositeľom, dodržiavateľom i kontrolórom sociálnych princípov, zásad a noriem.
Socializácia je celoživotný proces, vychádzajúci z neustáleho determinačného vplyvu
sociálneho prostredia. Pre každého z nás situácia nie je ukončená jej vyriešením, ale zanecháva
stopu, ktorú premieňame na skúsenosť. Skúsenosť s funkciou regulačnou, sebavýchovnou i
sebaformujúcou. Socializácia osobnosti sa uskutočňuje dvoma cestami, a to spontánne
a prostredníctvom inštitúcií. Spontánne mechanizmy pôsobia najmä systémom nápodoby,
resp. vzoru. Dieťa spontánne alebo i vedome napodobňuje správanie, myslenie, postoje,
názory, výzor určitého modelu. Aktuálne zdroje z oblasti sociológie, sociálnej pedagogiky,
sociálnej psychológie síce tiež venujú pozornosť procesu socializácie, napriek tomu sa ako
jedno z najkomplexnejších zdá popísanie troch socializačných modelov tak, ako ich uvádza
Kollárik (1993):
1. Fyzicky prítomné – matka, otec, učiteľ, súrodenec.
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2. Pôsobiace sprostredkovane, najmä prostriedkami masovej informácie – herci
športovci, politici.
3. Exemplárne modely, ktoré spoločnosť predkladá svojim členom formou povestí, bájok,
slávnych osobností pri čítaní rozprávok alebo prostredníctvom rôznych druhov médií.
Socializácia sa uskutočňuje v rodine, v skupine vrstovníkov a priateľov, v škole,
prostredníctvom masmédií a práce. V tomto procese je cieľom sformovať člena spoločnosti
tak, aby sa správal, ako keby bol pod dohľadom ďalších členov spoločnosti. To je možné
dosiahnuť vtedy, ak si člen zvnútorní hodnoty, normy, symboly a vzory svojej kultúry,
usmerňujúce jeho správanie v súkromí i na verejnosti (Hlinková, 2007). Nie vždy sa to však darí
podľa očakávaní, a tak prejavy správania sa jednotlivcov majú i nežiaduce podoby. Ako uvádza
Průcha (2003), nedostatky v procese socializácie, spôsobené buď vrodenými dispozíciami alebo
vplyvom prostredia sa odrážajú na deviantnom správaní jedinca.
Jedným z cieľov spoločnosti by malo byť zabezpečenie v maximálnej miere čo najviac
pozitívnych modelov v procese socializácie tak, aby sa docielil harmonický rozvoj osobnosti
jedinca. V tom je zásadný prínos vzorov pre človeka samotného a v konečnom dôsledku i pre
spoločnosť.
Nielen modely, ale aj socializačné faktory v procese socializácie majú veľmi významné
postavenie. Proces socializácie je nesmierne zložitý a ovplyvňujú ho mnohé činitele, ktoré
navzájom súvisia, navzájom sa prelínajú či dopĺňajú.
Za tradičné socializačné činitele sú považované rodina a škola, k socioekonomickým
faktorom patria pracovné skupiny a iné skupiny. Kollárik (1993) charakterizuje rodinu ako
základnú sociálnu skupinou, v ktorej sa človek stáva sociálnou bytosťou. Pre proces socializácie
je dôležitá súdržnosť rodiny, aplikované výchovné techniky a miesto dieťaťa v rodine, resp.
jeho postavenie v hierarchii detí – súrodencov. Školská trieda je následnou sociálnou skupinou
vstupujúcou do života dieťaťa a zároveň s ňou sa vynárajú i nové socializačné vplyvy
a pôsobenia. Dieťa sa ocitá v inštitúcii, ktorá preberá časť socializačných, výchovných
a vzdelávacích aktivít. Pracovná skupina je tretím typom skupiny s významným socializačným
vplyvom, v zmysle ktorej sa vytvára hodnotový rebríček jedinca. Okrem uvedených troch
základných skupín majú socializačný význam i všetky ostatné skupiny, ktorých členom sa
jednotlivec priebehu života stáva. Každá z nich v rôznych časových obdobiach a odlišnou
mierou socializuje svojich členov.
Následne významným zdrojom, ktorý ponúka množstvo vzorov, ako sa správať v rôznych
rolách a situáciách sú prostriedky masovej komunikácie. Práve tieto podľa Hlinkovej (2007, s.
68) „hrajú rolu v rannej socializácii detí a v dlhodobej socializácie dospelých, i keď pomerne
ťažko možno dokázať podstatu takéhoto pôsobenia“. Vplyv masových médií bol určite jedným
z motívov prečo Ústav informácií a prognóz školstva realizoval v školskom roku 2009/2010
prieskum voľnočasových aktivít mládeže a postavenia médií v rámci nich. Zistenia tohto
výskumu hovoria o tom, že jedným z najvyužívanejších spôsobov realizácie voľného času
súčasnej mladej generácie, zároveň však pasívnou formou, zostáva sledovanie televízie. Počas
pracovných dní sleduje televíziu 1 až 2 hodiny denne viac ako polovica respondentov (64, 1%),
pričom takmer jedna tretina respondentov uviedla, že televíziu sleduje 3 až 4 hodiny denne.
Počas voľných dní počet hodín pri sledovaní televíznych programov ešte stúpa. Skoro polovica
respondentov tejto činnosti venuje 3 až 4 hodiny denne a iba o niečo menej respondentov (35,
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5%) sa priznalo dokonca k 5 a viac hodinovému sledovaniu televíznych kanálov vo voľných
dňoch. Rovnaký problém bol predmetom prieskumu aj vo Francúzsku v roku 2010. Podľa
agentúry
Reuters
[online].
[cit.
2013-05-15].
Dostupné
na:
<http://www.lexpress.fr/culture/tele/combien-de-temps-regardez-vous-la-tele-chaquejour_1071736.html> deti od 4 do 14 rokov sú každý deň pred televíznou obrazovkou 2 hodiny
8 minút a mladí ľudia od 15 do 34 rokov takmer tri hodiny, presnejšie 2 hodiny a 45 minút.
Podobný prieskum sa v rokoch 2001 až 2006 realizoval aj v Českej republike. Výskum bol
zameraný na konkrétne regióny. V okrese Olomouc, až pre 80% z 2000 mladých ľudí je
základnou náplňou sledovanie televízie (Suchý, 2007).
Či si to chceme pripustiť, alebo nie, médiá majú často krát väčší vplyv na získavanie
noriem a formovanie hodnôt u mladého človeka ako rodina, či učiteľ v procese socializácie. Pri
intenzívnom vývoji a inováciách v jednotlivých komunikačných technológiách sú rodičia v
porovnaní so svojím dieťaťom v nevýhode. Rodičia majú skôr rešpekt pred novým smartfónom,
novými smart televízormi, novými tabletmi. Mladí ľudia sa rodia do doby, v ktorej nás nové
digitálne technológie obklopujú, a tak sa mladí ľudia zvyknú aj nazývať „digitálni domorodci“.
Je pre nich prirodzené, že už ako dvoj – trojroční držia v ruke dotykový mobil, bez väčších
problémov prepínajú programy na veľkoplošnej obrazovke. Prvý rozhovor v šatni školy je
o najnovšej počítačovej hre, o novej skupine priateľov vytvorenej na Facebooku. Rodičia v
porovnaní so svojimi deťmi riešia iné problémy, nie je ich priorita mať najnovší mobil, či tablet.
Chceme tým povedať, že rodič sa od dieťaťa nevzďaľuje, len nevidí skryté nástrahy a nedokáže
ho chrániť, pretože dieťa je hladné po informáciách, absorbuje všetko, čo mu je ponúkané bez
ohľadu na to, či to formuje jeho osobnosť pozitívne alebo negatívne. Intenzita a frekvencia
ponúkaných mediálnych obsahov má silnejší formatívny charakter na mladého recipienta. V
prípade dysfunkčnej rodiny, nahrádzajú tento dôležitý socializačný faktor médiá. Narúša sa
model prenosu informácie z generácie na generáciu. Médiá ako také nie sú rizikom pre
mladého recipienta, ale skutočné riziko je v tom, čo mu médiá podsúvajú, akú kvalitu
mediálnych obsahov sleduje a tie môžu negatívne pôsobiť na jeho psychický a morálny vývin.
Neraz sú to obsahy, „v ktorých sa znázorňuje násilie, agresivita, rasizmus, sexuálna
promiskuita, obsahy zamerané proti ľudskosti, morálke, obsahy, ktoré zosmiešňujú
a dehonestujú rodinu a vzťahy v nej“ (Fekete, 2009, s. 27 – 28).
Priam je alarmujúce, do akej miery sme dokázali vytvoriť spolu s novými komunikačnými
technológiami spôsob realizácie voľného času. Ten je u mnohých detí vyplnený sledovaním
televízie a zároveň sledovaním debaty priateľov na Facebooku, častým hraním počítačových
hier a voľnému, ba až nekontrolovanému surfovaniu po internete so slúchadlami na ušiach.
Prerušiť tieto činnosti a nahradiť ich inými, nie je jednoduché pre rodičov, ktorých trápia
existenčné, socioekonomické, partnerské alebo i mnohé iné problémy.

MÉDIÁ V PROCESE SOCIALIZÁCIE
Prvá časť tejto kapitoly sa zaoberá rôznymi druhmi médií, ktoré vplývajú na správanie
jedinca. Význam médií v procese socializácie už dávnejšie zdôrazňoval Buckingham tvrdením,
že „..médiá nahradili rodinu, cirkev a školu v úlohe hlavného socializačného faktora dnešnej
spoločnosti“ (In Balážová, 2012, s. 19). Podobne na postavenie médií v súčasnej spoločnosti sa
pozerá aj Hlinková (2007), ktorá pomenúva dnešnú spoločnosť ako masovú spoločnosť
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predstavujúcu kombináciu hromadnej konformity a nekontrolovateľnosti. V takejto spoločnosti
sú všetci vystavení socializačným tlakom rozdielne a s minimálnou možnosťou obrany. Napriek
tomu, mediálni teoretici tvrdia, že existencia a moc médií má rozhodujúci význam pre moderný
verejný a súkromný život v spoločnosti.
V súvislosti so znakmi súčasnej spoločnosti (vedomostná, rýchla atď.) a jej príznačnými
javmi ako sú nezamestnanosť, rozvodovosť, kríza medziľudských vzťahov, no aj v dôsledku
iných okolností stali sa médiá dôležitým socializačným prvkom. Preto sa v druhej časti tejto
kapitoly venujeme popisu funkcií médií, ako aj ich pozitívnym a negatívnym vplyvom na
recipienta v procese socializácie. V mnohých výskumoch psychológovia a psychiatri potvrdzujú,
že médiá vplývajú na rozvíjajúcu sa osobnosť dieťaťa. Známy je napr. Bandurov a Waltersov
experiment z roku 1973 s veľkou bábikou „Bobo“, ktorú na plátne herec pred skupinou detí
z materskej školy bil a kopal. Na základe pozorovania bolo zistené, že deti sa následne po
ukážke pri hre k bábike správali podobne agresívne ako herec vo filme. Uvádzaný príklad je zo
70. rokov minulého storočia, kedy nové médiá v dnešnom chápaní ešte neexistovali. Za veľmi
krátky čas vznikli ďalšie nové druhy médií, ktoré tiež určitým spôsobom vplývajú na
rozvíjajúceho sa nedospelého recipienta. Vplyv nových médií je obsahom tejto kapitoly.
V súčasnej modernej spoločnosti sa zaoberáme závažnou otázkou konkurenčného
rozštiepenia socializačných činiteľov. Rodina, škola, skupiny rovesníkov, masové médiá
a mnoho iných činiteľov často vytvára protikladné socializačné tlaky na jednotlivca.
Médiá patria medzi socializačné faktory, pričom ich vplyv na recipientov sa menil v
závislosti od úrovne rozvoja spoločnosti. Ako uvádza Balážová (2012, s. 17), „príkladom môže
byť obdobie druhej polovice 19. storočia, označované ako éra masovej komunikácie, alebo
presnejšie, bola to doba príznačná výrazným rozšírením a aktívnym využívaním všetkých
prostriedkov masovej komunikácie. Práve v dôsledku toho sa zvýšili obavy z negatívneho
vplyvu médií na recipienta, predovšetkým na deti a mládež“. Na začiatku 20. storočia sila médií
rástla a recipienti začali pociťovať bezmocnosť. Médiá boli vnímané ako činitele, ktorú dokážu
ovplyvňovať názory, meniť návyky, meniť životný štýl človeka. „Tieto úsudky vznikali jednak v
súvislosti s intenzívnym rozvojom filmového priemyslu, ale aj na základe skúseností
s propagandistickými metódami totalitných režimov (Rusko, Nemecko)“ (Balážová, 2012, s. 17).
Následne uvádzame historický vývoj jednotlivých druhov médií využívaných v masovej
komunikácii. Za najstaršie médium v masovej komunikácii je považovaná tlač, ktorá skutočný
rozmach uskutočnila až v prvej polovici 19. storočia. Začali sa rozvíjať dva typy periodík:
tradičné seriózne noviny určené pre vzdelanejších čitateľov a masová tlač – komerčná tlač,
určená pre čitateľov z nižších vrstiev zameraná na populárne témy, ktorú v súčasnosti
označujeme „bulvárna tlač“. Viac ako polstoročia noviny predstavovali hlavný spôsob rýchleho
a uceleného informovania verejnosti, lež ich význam začal klesať s rozvojom filmu, rozhlasu
a predovšetkým televízie. Film ako prostriedok masovej komunikácie vznikol. čiastočne ako
reakcia na vznik voľného času i keď uspokojoval iné potreby a iné spoločenské triedy. Vznik
slovenského filmu datuje od roku 1910. Rozhlas aj v súčasnosti patrí medzi
najfrekventovanejšie prostriedky masovej komunikácie, pretože je zo všetkých médií
najdostupnejším a najlacnejším prostriedkom masovej komunikácie. Na Slovensku rozhas
začína pravidelne vysielať z Bratislavy v auguste roku 1926. Televízia je jedným z najmladších
prostriedkov masovej komunikácie a má neustále narastajúci vplyv na jedinca. Ak bude
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súčasný vývoj pokračovať, výskumníci predpokladajú, že deti strávia viac času pred televíznou
obrazovkou než pri akejkoľvek inej činnosti. Prvý televízny prenos obrazu sa verejne
prezentoval v roku 1929 (Hlinková, 2007).
Sotva sme si zvykli na termín médiá, masmédiá, prostriedky masovej komunikácie
a pod., objavil sa nový termín „nové médiá“. Nové médiá celkove charakterizuje neustále
a rýchle zdokonaľovanie parametrov, miniaturizácia, štandardizácia, znižovanie jednotlivých
nákladov, ako aj interaktívnosť. Tieto médiá vytvárajú mnohým ľuďom nové spôsoby
odpočinku, zábavy a prisudzujú sa im vo vzťahu k spoločnosti viaceré spoločenské funkcie
(Hlinková, 2007). V tomto zmysle sú médiá:
a) Potencionálnym prostriedkom vplyvu, ovládania a presadzovania.
b) Zdrojom informácií, dôležitú úlohu zohrávajú pri vytváraní vízie skutočnosti.
c) Zdrojom zábavy, prostriedkom umožňujúcim pohodlne tráviť voľný čas.
d) Zdrojom výchovy a vzdelávania, ponúkajú predstavy, ako sa majú členovia spoločnosti
správať.
e) Zdrojom noriem – pravidiel optimálnych postupov, presvedčovania a vytvárania
verejnej mienky.
Ako uvádza Hlinková (2007, s. 64), „tieto spoločenské funkcie prostriedkov masovej
komunikácie sú pre spoločnosť nevyhnutné najmä kvôli: integrácii, kooperácii, poriadku,
kontrole a stabilite, vyrovnaniu napätia a zabezpečovaniu kontinuity kultúry a hodnôt v
spoločnosti“ Prostriedky masovej komunikácie a ich funkcie plnia v spoločnosti množstvo
pozitívnych úloh, ale často sú podrobované aj kritike. Pozitívne a negatívne účinky médií
uvádzame tak, ako ich formuluje Hlinková (2007):
Pozitívne účinky médií:
 Šírenie informácií.
 Analýzou spoločenských problémov plnia médiá korelačnú funkciu.
 Prenášanie kultúrneho dedičstva.
 Zdroj pobavenia, rozptýlenia a tým aj oslabujú sociálne napätie.
 Odhaľovanie negatívnych javov.
Negatívne účinky médií:
 Množstvo informácií, čo môže mať negatívny dopad na recipienta.
 „Zjednodušené“ komentovanie môže redukovať kritické postoje k spoločenskému
životu.
 Manipulácia verejnej mienky.
 Tvorba konzumných návykov.
 Obmedzovanie medziľudskej komunikácie.
 Socializácia prostredníctvom médií môže neutralizovať alebo aspoň redukovať vplyv
iných socializačných činiteľov ako je rodina, škola a pod.
 Bezmyšlienková zábava môže redukovať vkus verejnosti.
Pri porovnávaní počtu uvádzaných pozitívnych a negatívnych účinkov médií na recipienta
vidieť, že negatívny vplyv prevažuje. Odborná verejnosť, ako uvádza Balážová (2012), na
základe výskumov potvrdzuje, že síce médiá majú výrazný vplyv na recipienta, ale ten by mal
mať schopnosť si vyberať z mediálnej ponuky a vedieť sa aktívne brániť negatívnym vplyvom.
Zákonite si kladieme otázku, či má samotné dieťa alebo mladý formujúci človek šancu sa
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zorientovať v ponúkaných obsahoch a selektovať obsahy prinášajúce negatívny vplyv na jeho
formujúcu sa osobnosť.

VPLYV NOVÝCH MÉDIÍ NA ROZVÍJAJÚCU SA OSOBNOSŤ
Pod vplyvom médií rozumieme proces, ktorý sa prejavuje množstvom rôznych,
mnohokrát na prvý pohľad iba ťažko badateľných zmien, najmä (ale nielen) v psychickej oblasti
človeka, pri utváraní a korigovaní názorov, postojov, správania alebo hodnotového systému.
Na expanziu „vplyvu médií (vulgarizácia vkusu, negatívny vplyv na hodnotovú orientáciu,
vyhýbanie sa náročnému mysleniu, neochota príliš sa namáhať dôkladným štúdiom)“
poukazuje aj Hajnalová - Buvalová (In Balážová, 2012, s. 17).
Zo sociologického aspektu nové médiá vytvorili možnosť prekonať monopol masových
médií v oblasti sprostredkovanej spoločenskej komunikácie, na strane druhej najmä
elektronická pošta, elektronické bulletiny a počítačové publikácie umožňujú obracať sa na
presne vymedzené publikum. Nové médiá prispievajú k zväčšovaniu spoločenských rozdielov
podľa stupňa informovanosti a hlavne priťahujú mladé publikum. Pre mladé publikum sú veľmi
populárne. Svet nových technológií sa stal súčasťou kultúry mladých, preto lebo dokázal
odpovedať na veľkú časť ich očakávaní. Naopak tvorí sa určitá informačná medzera medzi
osobami, ktoré dosiahnu určitý stupeň vzdelania, medzi prijímateľmi staršími a mladšími
(Hlinková, 2007). Mobilný telefón majú čoraz mladšie deti, časť z nich svoj prvý mobil dostane
už v 4 rokoch. V ostatných rokoch narástol počet detí, ktoré majú mobilný telefón vo veku 5 až
8 rokov. Vo veku 15 rokov má už mobil približne 98 percent detí. Tieto zistenia vyplývajú
z prieskumu realizovaného agentúrou 2muse v roku 2012 medzi deťmi vo veku 8 až 15 rokov,
ich učiteľmi a rodičmi. Deti neraz dostávajú mobil ako darček, alebo použitý po rodičoch. Čím
sú staršie, túžia po lepších modeloch, vo veku 12 až 15 rokov túžia po smartfóne s internetom
a možnosťou WiFi pripojenia a dokážu s ním narábať zručnejšie ako ich rodičia. Riziká, ktoré
deťom hrozia, sú rôzne, pretože dieťa si môže kedykoľvek stiahnuť hry, hudbu, pripojiť sa na
sociálne siete cez WiFi. Mobil deti prinášajú do školy, objavuje sa kyberšikanovanie, deti fotia či
nahrávajú učiteľa alebo spolužiakov, získaný materiál uverejňujú na sociálnych sieťach.
[online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné na internete: <http://www.oSkole.sk/e-deti/ucitelia-tipyako-ochr%C3%A1ni%C5%A5-deti.html>.
V kontexte s predmetným výskumom sa vynára otázka, či získané údaje slúžia mobilným
operátorom na nastavenie lepšieho marketingu, alebo slúžia na zalarmovanie kompetentných
v oblasti výchovy, so zámerom zdôrazniť nutnosť realizácie mediálnej výchovy. Zaujímavé sú i
výsledky prieskumu spoločnosti Orange Slovensko z roku 2012 [online]. [cit. 2013-05- 15].
Dostupné
na
internete:
<http://www.oSkole.sk/e-deti/ucitelia-tipy-akoochr%C3%A1ni%C5%A5-deti.html>. Podľa tejto výskumnej sondy takmer každé druhé dieťa
chatuje na sociálnych sieťach a takmer všetky staršie deti chat pravidelne využívajú. Narastá aj
fenomén „cudzej osoby“, s ktorou sa dieťa dostáva do kontaktu vo virtuálnom svete. Prieskum
ukázal, že až 80 percent 12 až 15 ročných detí surfuje po internete každý deň. Na Facebooku
môžu byť prihlásené deti až po dovŕšení 13 rokov. Bežne sa stáva, že najmä mladším deťom
zriadia profil ich príbuzní, najčastejšie rodičia alebo si ho zriadia sami, stačí keď uvedú skorší
dátum narodenia. 1/5 detí priznáva, že už niekedy navštívili erotickú stránku. Prieskum odhalil,
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že 20 percent 12 až 15 ročných detí si do svojho mobilu stiahlo neslušný obrázok a pritom
rodičia si mysleli, že iba 9 percent detí si pozeralo erotické stránky.
Pri porovnaní možností nových médií oproti tradičným je ich hlavnou výhodou, že sú
interaktívne. Počas pripojenia na internet, napr. na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, ..), je
adolescent permanentne selektívnym spôsobom pripojený na svoju skupinu priateľov a je pod
vplyvom prijímaných a vysielaných správ. Tieto nové médiá mu dovoľujú byť v stálom kontakte
so svojou skupinou, pričom sa „odpájajú“ ho od reálneho sveta – rodiny a rodičov [online]. [cit.
2013-05-15]. Dostupné na internete: <http://www.docsciences.fr/Adolescence- sousinfluence>. Následne nadmerná časová náročnosť sociálnych sietí, internetových fór, vedie
k strate reálnych vzťahov, ktoré sú nahradené povrchnými, umelo vytvorenými virtuálnymi
vzťahmi. Dieťa a dospievajúci si tak vytvorí okruh priateľov, ktorých ani nepozná a od reálnych
sa izoluje. Okrem sociálnych sietí sú rizikom aj počítačové hry, z ktorých mnohé podporujú
agresívne správanie dieťaťa. Dieťa sa nedokáže kooperatívne a prosociálne správať k svojim
spolužiakom. Ľahostajným nemôže zostať ani pozeranie televízie. Čoraz viac domácností na
Slovensku už vlastní viac ako jeden TV prijímač. Nie je nijakou výnimkou, že najmladší členovia
rodiny majú svoj televízor vo svojej detskej izbe. Čoraz viac pribúda detí, ktoré pozerali
drastické a vulgárne filmy. V roku 2008 ich bolo 32 percent a 38 percent malo skúsenosti
s pozeraním erotických filmov. V roku 2012 si vulgárne filmy pozrelo 42 percent vo veku 8 až
11 rokov a 57 percent vo veku 12 až 15 rokov. Televízia ovplyvňuje reálny život detí, vplýva na
ich názory, postoje a konanie. Keď rodič nie je doma, nemôže mať kontrolu nad programami,
ktoré dieťa pozerá. Pri vysielaní, ktoré obsahuje násilie, vulgárne slová, erotiku a spoločensky
neprijateľné správanie môže u detí takéto scény vyvolať napätie, stres, neistotu a násilie. Časté
vysedávanie pred televízorom môže vplývať na zdravie, naštartovať nevhodné stravovacie
návyky či ovplyvniť vytvorenie nevhodného sebaobrazu [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné
na: <http://www.oSkole.sk/e-deti/ucitelia- tipy-ako-ochr%C3%A1ni%C5%A5-deti.html>.
Z iného uhla pohľadu sa na nové média pozerá francúzsky psychiater a psychoanalytik
Gutton. Poukazuje na obdobie adolescencie, ktoré je okrem iného obdobím hľadania seba a je
tiež charakteristické strachom z „pohľadu“ ostatných. [online]. [cit 2013-05-15]. Dostupné na:
<http://www.senat.fr/rap/r08-046/r08-046_mono.html#toc30>. A práve nové médiá, internet
a mobil, umožňujú adolescentom komunikovať medzi sebou, používať svoj jazyk a unikať
z „pohľadu“ zo strany dospelých. Tento aspekt a možnosť socializácie je špecificky dôležitý pre
hanblivé deti alebo deti inak sa odlišujúce. Hlavne internet im otvára dvere k iným možnostiam
začlenenia.
Tiež
Dumesnil
[online].
[cit.
2013-05-15].
Dostupné
na:
<http://www.senat.fr/rap/r08-046/r08-046_mono.html#toc30>,
v
práci
„Internet
a adolescenti“, podčiarkuje, že určité komplexy sa môžu stratiť vďaka internetu, mobilu, napr.
utiahnutý žiak na ZŠ, ktorý mal problémy so začlenením, naopak na internete viedol skupinu, v
ktorej mal pozíciu vodcu alebo tiež mladí homosexuáli, ktorí riešia svoje skúsenosti na sieti
a tým pádom sa cítia menej izolovaní. Mnohí mladí ľudia žijúci v rozvedených alebo
rozdelených rodinách, v rodinách prisťahovalcov, sa môžu vďaka novým médiám ľahšie
vyrovnať s dvojitým rodinným životom. Internet im dáva možnosť byť „tu aj tam“.
Intenzita sledovania televízie, používanie mobilných telefónov a to nielen na
telefonovanie, každodenné „klikanie“ na internete a zároveň sledovanie rôznych televíznych
programov má neodškriepiteľný vplyv na mladého človeka. Je dozaista silnejší ako na dieťa
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vyrastajúce v rozvojových krajinách Afriky alebo v jurte v Mongolsku. Je možné vymaniť dieťa
z vplyvu médií? V súčasnej mediálnej spoločnosti určite nie, ale rozumné hranice kontaktu
s médiami by mali určovať tradičné socializačné činitele ako sú rodina a škola. Práve naopak,
mali by umožniť mladým ľuďom profitovať z médií pre svoje blaho i v prospech spoločnosti.

REPREZENTÁCIA VZOROV V MEDIÁLNYCH OBSAHOCH
V tejto kapitole venujeme pozornosť vplyvu médií na získavanie predstáv o hodnotových
orientáciách prostredníctvom reprezentácie vzorov v mediálnych obsahoch. Podľa Slavíkovej
(2010) pre mnohé deti a mladých ľudí sú však moderné médiá, najmä internet, viac než len
prostriedkom na učenie sa o svete. Sú ich „virtuálnou realitou“, kde všetko to najlepšie
a najhoršie možno robiť a nerobiť. s „virtuálnou realitou“ sa prelína svet z televízie, ktorá často
ponúka programy nevhodné pre deti a mládež, vytvárajúce ilúziu náhradného sveta, ktorý je v
našich podmienkach nereálny, často povrchný, založený na hodnotách „byť a mať“. Médiá vo
svojich obsahoch prezentujú obrovské množstvo vzorov pre formujúceho sa mladého
recipienta. Ako uvádzame v predchádzajúcej kapitole, tradičné socializačné faktory, ako sú
rodina a škola môžu tiež významne ovplyvniť výber a upriamiť pozornosť na pozitívne alebo
negatívne vzory v mediálnych obsahoch.
Úplne negatívny pohľad na vplyv médií na recipienta by bol veľmi jednostranný.
Dôležitosť existencie médií a mediálnej komunikácie je pre súčasnú spoločnosť nesporná. Ale
aká je pozícia médií a nedospelých recipientov? Na jednej strane médiá a mediálni odborníci,
ktorí študujú, ako čo najlepšie pritiahnuť nedospelého recipienta k médiu a na strane druhej
deti a mladiství, ktorí nemajú vyvinuté kritické myslenie, nevedia rozlíšiť dobrú informáciu od
skreslenej, alebo zavádzajúcej. Jeden voči druhému sú nerovnocenní súperi. Pomerne náročné
je pri analýze programov v súkromných televíziách, na internete, v súkromných rádiách, v
časopisoch nájsť vzory pozitívneho správania pre deti a mládež. Skôr ich nájdeme v tradičných
médiách, ako sú knihy, rozhlas, verejnoprávna televízia. Samozrejme nájdeme ich aj na
internete, na sociálnych sieťach, napr. internetové noviny „dobrenoviny.sk“, najnovšie
slobodné a nezávislé médium „Slobodný vysielač“ i tiež množstvo zaujímavých blogov, ktoré
podávajú spektrum rôznych názorov na aktuálne témy a dávajú priestor nezávislým
odborníkom i obyčajným ľuďom prezentovať svoj názor.
Nepopierateľne médiá ponúkajú informačnú kvalitu, ale aj kvalitu etickú a hodnotu
spoločenskej prospešnosti. Ako uvádza Hochelová (2011), médiá ponúkajú hodnoty, ktoré
majú potenciál zušľachťovať, vzdelávať a zdokonaľovať publikum. Rozdeľuje ich na kultivujúce
hodnoty edukatívne, kultivujúce hodnoty kultúrne a kultivujúce hodnoty etické. Kultivujúce
hodnoty edukatívne charakterizuje ako hodnoty, ktoré príjemcov obohacujú po stránke
vedomostnej a vzdelanostnej. „Vďaka týmto hodnotám si človek uvedomuje, že je súčasťou
prírody a vesmíru, že je súčasťou spoločnosti, od stavu ktorej závisí aj jeho prosperita a šťastie“
(Hochelová, 2011, s. 104). Kultivujúce hodnoty kultúrne príjemcom zlepšujú kultúrny rozhľad
a zároveň ich aj posúvajú k vyššej kultúre, avšak aj k úcte k národným tradíciám, folklóru.
Vyššia kultúra ľudí zušľachťuje, je pre nich inšpiráciou, motiváciou, privádza ich celkovo
k bohatšiemu a kultivovanému spôsobu života. Kultivujúce hodnoty etické „predstavujú
základné etické princípy a normy, schopné korigovať nevhodné a škodlivé správanie ľudí. Sú to
hodnoty ako tolerancia, rešpektovanie iných ľudí, živých bytostí, úcta k ľuďom bez ohľadu na
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ich spoločenský status, vyznanie, farbu pleti, etickú či národnostnú príslušnosť, rešpektovanie
dôstojnosti človeka či ekonomické postavenie, rešpektovanie práva na život akýchkoľvek
tvorov na Zemi, o pozitívny a zodpovedný vzťah k prírode, životnému prostrediu a spoločnosti“
(Hochelová, 2011, s. 104). Aby uvádzané kultivujúce hodnoty boli obsahom väčšinových
informácií ponúkaných médiami, bude potrebné vykonať mnoho práce napr. spoločenských
alebo legislatívnych oblastiach.
Napriek pozitívam, ktoré prinášajú moderné médiá v oblasti kultivácie osobnosti
recipienta najmä v ostatných rokoch u odborníkoch z oblasti sociológie, psychológie ale aj
medicíny, silnejú obavy z negatívneho vplyvu médií na nedospelých recipientov. Na riziká
a ohrozenia už dokonca reagujú aj nedospelí recipienti, ktorí sú nespokojní s ponúkanými
obsahmi jednotlivých médií. Príkladom môže byť otvorený list 17-ročného adolescenta,
Jaroslava Dodoka, ktorý je [online] [cit. 2013-05-15] dostupný na internete:
<http://www.jaroslavdodok.com/markiza-prepac-ale-toto-sa-nerobi/>. Uvádzame ho
ako prílohu 1 záverečnej práce.
Pri negatívnych vplyvoch médií pritom nejde tak ani o riziko priameho kontaktu
s médiami, veď bez nich si už fungovanie spoločnosti ani jednotlivca nedokážeme predstaviť,
ale skôr o prezentáciu negatívnych vzorov a aj frekvenciu kontaktu s týmito negatívnymi
vzormi v mediálnych obsahoch. Winnová (in Lesková, 2007) uvádza vo svojej teórii
desenzibilizácie, že ak sa mladému človeku často exponujú námety agresivity, bitiek a mučenia,
postupne sa otupuje jeho emocionálna citlivosť do takej miery, že takéto správanie začína aj v
skutočnom svete považovať za bežné. Psychiatrické výskumy Himmelweitowej (in Lesková,
2007) poukázali na to, že najviac sú ohrozené deti, ktorým chýba láska v rodine, deti zo
psychopatologických či brutalitou zaťažených rodín, deti s nižšou úrovňou intelektového
vývinu, vyrastajúce v strereotypnom prostredí, bez dostatku hrových a tvorivých podnetov.
Riziko prejavov násilia existuje vtedy, ak sa mediálne násilie prezentuje ako účinný spôsob
riešenia konfliktov a ostáva nepotrestané. Fekete (2009) poukazuje na negatíva, riziká
a dôsledky médií na formovanie dieťaťa a adolescenta:
 Ohrozenie tvorby adekvátneho hodnotového systému
Hodnota podľa Popielskeho je „všetko, čo človeka priťahuje, obohacuje, usmerňuje, čo
vytvára jeho osobu vo všetkých dimenziách, prejavoch a snahách“ (in Fekete, 2009, s. 28). Pre
obdobie adolescencie je charakteristické, že mladí ľudia spochybňujú vzory a hodnoty rodičov
a učiteľov, snažia sa prehodnocovať, porovnávať a vytvárať vlastné. Oproti sebe stoja
hodnotové rebríčky rodičov a učiteľov a hodnoty ponúkané médiami a niekde medzi tým sa
nachádza zmätený človek. Ako tvrdí Winter (in Fekete, 2009, s. 29), „pre mnohých mladých
ľudí hodnoty ich priateľov a hodnoty, ktoré predstavujú médiá sa stávajú dôležitejšími, ako
hodnoty ich rodiny. Vzhľadom na niektoré javy postmodernej spoločnosti, vrátane krízy rodiny
a medziľudských vzťahov, deti a mládež sa dostávajú do situácie, že sú viac v kontakte
s médiami ako s príbuznými, priateľmi, či rovesníkmi. Práve médiá sú potom zdrojmi, z ktorých
najmä nedospelá populácia preberá určité vzory správania v zmysle preferovaných hodnôt
filmových hrdinov, či postáv televíznych seriálov a pod. V skutočnosti totiž „médiá ponúkajú
posolstvá, hodnoty, očakávania, ktoré sa javia ako spoločensky akceptované, prijateľné
a preferované. Nie vždy vychovávajú, vzdelávajú a formujú osobnosť. Často sú to
pseudohodnoty, ktoré zavádzajú, deformujú a spôsobujú zmätenosť u adolescentov“.
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Pozorovanie a imitovanie nežiaducich modelov a vzorov správania
Nemusí ísť len o násilie a agresivitu, ale aj o vnímanie vzťahov. Veľká časť mladých
chlapcov sa dozvedá prvé informácie o láske a sexe na internete, čo je dosť šokujúce. Podobne
získavajú pomýlený obraz o opačnom pohlaví aj dievčatá. Podľa Oravcovej (in Fekete, 2009) v
každom vývinovom období je charakteristický určitý model, vzor, ktorý ponúka istý vzorec
správania, riešenia životných situácií, postojov, hodnôt a uspokojenia potrieb. V predškolskom
veku si dieťa vyberá vzor medzi fyzicky prítomnými osobami ako sú rodičia, starí rodičia,
súrodenci. Ak títo ľudia chýbajú, alebo mu neposkytujú napĺňanie základných potrieb ako je
láska, bezpečie, istota, hľadá uspokojenie v médiách, ktorému žiaľ nevysvetlia rozdiel medzi
fikciou a realitou, stretáva sa tu s násilím a agresivitou. V médiách pozerá rozprávky sám, ale
pri čítaní rozprávkových kníh, mu rozprávku číta dospelý človek. Ktorý môže vysvetliť konanie
hlavného hrdinu a odpovedať na otázky dieťaťa. V mladšom školskom veku si dieťa vyberá
vzor od fyzických osôb v referenčnej skupine. V tomto období dieťa potrebuje uznanie
a rešpekt. Ak chýba naplnenie týchto potrieb, médiá ponúkajú pomocnú ruku, množstvo času
stráveného pri televízii a pozeranie nevhodných filmoch sa odzrkadlí na správaní v reálnych
situáciách. V období dospievania pre mladého človeka v postmodernej spoločnosti je
charakteristické, že pochybuje o existencii objektívnej pravdy Zdôrazňuje subjektívny výklad
akejkoľvek informácie, rád uniká z reality a objavuje, čo sa skrýva za jej hranicami, neverí v
možnosť objektívneho posúdenia dejín a poučenia sa z nich.
„Vzory adolescentov a pubescentov sú najviac ovplyvnené médiami. Ich vzory speváci,
športovci, moderátori, herci, sú sprostredkované vzory. Potrebou mladých ľudí je líšiť sa, byť
iný, patriť do nejakej skupiny, byť slobodný a nezávislý, dôležitá je potreba lásky, mať vzťahy
a priateľstvá, potreba telesnej krásy. Mladý človek inšpiráciu a vzor nachádza v mediálnych
hviezdach, už menej v rodičoch a učiteľoch. Riziko mediálnych vzorov je v imitácii
a napodobňovaní mladými ľuďmi a deťmi. To aké hodnoty, hodnotový systém, postoje sú
imitované, sa prejaví v konaní a správaní“ (Fekete, 2009, s. 30-31).
Pri veľkej disproporcionalite jednotlivých žánrov a druhov vysielaných programov
z televíznej ponuky vyplýva, konštatujú Mesárošová a Naništová (in Lesková, 2007, s. 25), že
„na jednej strane je televízny divák od najútlejšieho detstva svedkom násilia a brutality.
Uvádzame príklad: reportáže o vraždách, brutálnych činoch, prepadnutiach v televíznych
novinách súkromných televíznych staníc vysielané počas celého dňa. Avšak na strane druhej
absentuje zastúpenie programov s priamym návodom na prosociálne správanie a pozitívnu
hodnotovú orientáciu. Pri súčasnej individualizácii života a nedostatkoch v častosti a intenzite
vzájomnej komunikácie detí a rodičov sa môže totižto stať, že mnohé deti sa vôbec nestretnú
s niektorými prejavmi a vzormi prosociálneho správania. Nemajú šancu sa s nimi oboznámiť,
nieto ešte pochopiť ich podstatu. Takéto deti sú najviac ohrozené násilnými vzormi správania
a traumatizované násilnými obsahmi, prezentovanými na televíznej obrazovke.“
Aká je situácia na slovenskej mediálnej scéne? Mesárošová (in Balážová, 2012, s. 21)
ilustruje násilné obsahy v niektorých médiách na základe analýzy vysielania televíznych staníc
TV Markíza, TV JOJ a STV1. V týchto troch médiách sa len „počas jedného týždňa
odprezentovalo spolu 1 026 násilných scén (čo predstavuje 3, 5 násilných epizód za hodinu), 2
381 symbolov násilia, 1 433 prejavov násilného správania (týranie, násilie na majetku) a 5 438
násilných činov (z toho 423 končiacich sa smrťou, 96 končiacich sa zranením, 1 141 prípadov
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fyzického násilia a 411 prípadov verbálnej agresie).“ Hoci to na prvý pohľad znie paradoxne, ale
mediálne programy určené deťom obsahujú viac násilia, než ostatné typy programov. Potvrdili
to viaceré štúdie, podľa ktorých prevažná väčšina prejavov násilia má fiktívny základ. Tento jav
však nie je nový fenomén; objavoval sa oddávna v ľudových rozprávkach či povestiach, alebo v
dobe tlačených médií. Príkladom môžu byť rozprávky Dobšinského či bratov Grimmovcov,
uvádza Balážová (2012). Predsa aj v nich vystupovali udatní mládenci, ktorí tvrdo a neľútostne
bojovali za správnu vec. V zobrazovaní násilia v tradičných a nových médiách je však zásadný
rozdiel, na základe čoho sa dá usudzovať aj ich odlišný vplyv na detských recipientov. V
minulosti bol jasne viditeľný rozdiel medzi „dobrom a zlom“, v súčasnosti v internetových
hrách, televíznych seriáloch, filmoch sa ako keby násilie bagatelizovalo, dokonca zviditeľňuje
agresora a schvaľuje riešenie problémov agresívnym spôsobom (Balážová, 2012).
Ochrániť deti a mládež pred nevhodným vysielaním je cieľom tzv. 2. časovej opony.
Vyhláška Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom
systéme označovania audiovizuálnych diel zvukových záznamov umeleckých výkonov,
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho
uplatňovania”, začala platiť od 1. apríla 2013. Podrobnosti o jednotnom systéme označovania
audiovizuálnych diel zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel,
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania” avizoval už v
septembri 2012 minister kultúry Marek Maďarič. V tom čase vyzval celoplošné súkromné
televízie na Slovensku, aby zastavili stupňujúcu sa vulgárnosť a nekultúrnosť vo svojom
vysielaní. Cieľom zavedenia druhej časovej opony je odstrániť z denného vysielania
verejnosťou najkritizovanejšie programy, ktoré obsahujú detailné naturalistické násilie,
sexuálne scény, či vulgárne alebo obscénne vyjadrovanie. Vyhláška podľa ministra kultúry
neurčuje, čo sa má vysielať, ale určuje vhodnosť programov do 7, 12, 15 a 18 rokov. Programy
sa musia označovať logom o ich vekovej prístupnosti a prístupné od 15 a od 18 rokov sa môžu
vysielať len v istých časoch. Prvá časová opona stanovuje, že programy nevhodné do 18 rokov
sa môžu vysielať od 22:00 do 6:00 ráno. Zavedenie druhej časovej opony znamená, že
programy nevhodné do 15 rokov sa môžu vysielať až po 20:00 (t.j. od 20:00 do 06:00).
Upútavky na konkrétne programy sa môžu vysielať v tom čase, kedy môžu byť vysielané
[online].
[cit.
2013-10-05].
Dostupné
na
internete:
<http://www.satelitnatv.sk/2013/04/televizne-programy-od-15-rokov-uz-len-po-2000/>.
K predmetnej vyhláške sa súkromné televízie postavili tak, že neposunuli vysielací čas
jednotlivých televíznych programov na neskorší čas, ale pozmenili logo o ich vekovej
prístupnosti. Napr. Kriminálny seriál „Kosti“, ktorý sa vysielal s logom 15 rokov, v súčasnosti sa
vysiela s logom 12 rokov, čo znamená, že ho už môžu sledovať deti dvanásťročné a staršie
počas celého dňa. Ako je možné, že ten istý seriál, ktorý pred rokom nebol prístupný mládeži
do 15 rokov, po 1. apríli 2013 už je prístupný pre mládež od 12 rokov? Takto by sme mohli
uviesť príklady na niekoľko desiatok ďalších televíznych relácií, filmov a pod.

ZÁVER
Hlavným cieľom práce Médiá ako socializačný faktor bolo spracovať teoretické poznatky
k danej téme. Poukázať, že médiá zastupujú dôležité miesto medzi socializačnými faktormi v
procese socializácie, ktorý je nevyhnutný v prerode človeka z bytosti biologickej na bytosť

55

MEDIÁLNA VÝCHOVA V ETICKEJ VÝCHOVE

sociálnu. Môžeme povedať, že ich pozícia tak silná, že v tomto procese až nahrádza tradičné
socializačné faktory ako je rodina a škola. Rozvoj spoločnosti a komunikačných technológií
rozšíril druhy médií a obohatil spôsob, rýchlosť komunikácie i získavanie možno aj skreslených
informácií. Vytváranie konkurenčného prostredia na trhu v oblasti médií hľadá spôsoby, ako
pritiahnuť čo najširšie spektrum recipientov, konzumentov, za cenu vyššieho zisku. A to aj na
úrok kvality vysielaného obsahu nehľadiac na následky v oblasti zdravého psychického vývoja
detí a dospievajúcich mladých ľudí.
Existencia médií, ich rôznorodosť ale aj nekontrolovateľnosť, resp. necenzúrovateľnosť
zabezpečuje demokratické fungovanie spoločnosti. Nepopierateľný je fakt, že mnohé obsahy
šírené médiami ponúkajú pozitívne vzory. Rovnako je však nespochybniteľná skutočnosť je
dominancia negatívnych vzorov. Tá je viditeľná, až alarmujúca a vzbudzujúca pohoršenie
bežných recipientov. Avšak ani úprava vyhlášky o vysielaní programov od 15 rokov už len po
20. hodine nepriniesla očakávané výsledky a súkromné médiá ju veľmi krásne obišli.
Následky vplyvu médií a nimi ponúkaných obsahov sa už prejavujú na dospievajúcich
recipientoch. Svedkami nevhodných prejavov správania sa detí a mládeže sme predsa každý
deň. Pravdaže, neslobodno z toho viniť iba médiá, dá sa im však pripísať veľký formotvorný
podiel. Práve preto by sme chceli pripomenúť význam a opodstatnenie mediálnej výchovy,
ktorej cieľom sú mediálna gramotnosť a rozvinuté mediálne kompetencie, a teda aj spôsob
prevencie pred negatívnym vplyvom médií. Zvlášť treba zdôrazniť jej pozíciu vo vyučovaní
etickej výchovy, ktorej cieľom je vychovať dobrého človeka. Jeho dosiahnutie sa sotva podarí,
ak učitelia budú ignorovať taký silný faktor pri utváraní morálneho vedomia a formovaní
názorov a postojov žiakov, akými sú médiá. Inšpiráciou by mohli byť postupy uplatňované vo
vyspelých európskych krajinách ale aj v zámorí, v ktorých sa už mediálna výchova vyučuje
niekoľko desiatok rokov.
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MÉDIÁ AKO SOCIALIZAČNÝ FAKTOR.
Tatiana HRIVNÁKOVÁ
Abstrakt
Práca je zameraná na problematiku médií v socializačnom procese. Práca pozostáva zo štyroch
častí. Prvá časť sa zaoberá procesom socializácie a najdôležitejšími socializačnými faktormi, ako je
rodina, škola, rovesníci. Druhá časť sa zaoberá postavením médií v socializačnom procese, mediálnou
výchovou a mediálnou gramotnosťou, tretia časť poukazuje na to, ako vplývajú médiá na formovanie
mediálnych citov a na utváranie hodnotovej orientácie mládeže a štvrtá časť sa zaoberá možnosťami
inovácie obsahu etickej výchovy o problematiku mediálnej výchovy.
Kľúčové slová: Socializácia, sociálne činitele, rodina, škola, médiá, mediálna výchova, mediálna
gramotnosť, morálne hodnoty

ÚVOD
Médiá sú súčasťou života našej spoločnosti, v priebehu niekoľkých rokov výrazne zasiahli
do nášho každodenného života. Ich vplyv môžeme pociťovať z každej strany, či už v pozitívnom
alebo negatívnom zmysle.
Deti už v ranom detstve prichádzajú do styku s mobilným telefónom, televíziou,
rozhlasom a internetom. Pre mladých ľudí sú moderné médiá viac než len prostriedkom na
učenie sa o svete. Mladí ľudia túžia po ovládaní nových technológií, vedia si s nimi ľahko
poradiť, zatiaľ čo ich poznávacie schopnosti a schopnosť urobiť rozhodnutia na základe hodnôt
ešte nie sú vyvinuté.
Mnoho ľudí si neuvedomuje možné negatívne dopady médií, ktoré na nás dennodenne
chrlia nové a nové informácie, ktorými sa snažia ovládať naše myslenie, názory a postoje.
Mládež sa len veľmi ťažko dokáže zorientovať v takejto spleti informácií, často podliehajú zlým
vzorom, preberajú rôzne typy správania, prejavuje sa u nich násilie, agresivita a pod. Keď
chceme minimalizovať negatívne vplyvy médií na deti a mládež, dôležitú úlohu tu musí zohrať
rodina a škola. Každé dieťa citlivo vníma svoje okolie a z hľadiska výchovy by nemala chýbať
tolerancia, ohľaduplnosť, srdečnosť a porozumenie. Ich nedostatok sa odráža na správaní
dieťaťa. Rodina má deťom pomáhať orientovať sa v mediálnych produktoch. V tomto snažení
by mala pomáhať aj škola, aby sa deti naučili identifikovať hodnotné mediálne obsahy, ktoré
budú pozitívne ovplyvňovať ich osobnostný rast, ale tiež sa musia naučiť rozpoznávať
negatívne mediálne vplyvy a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.
V procese výchovy mladého človeka významné miesto zaujíma etická výchova. Mediálna
výchova a etická výchova spolu súvisia, obe sa vzájomne ovplyvňujú a dopĺňajú, ich cieľom je
pripraviť mladého človeka do života ako mravného, charakterného a mediálne zdatného
človeka, ktorý sa bude vedieť o seba postarať.
V práci Médiá ako socializačný faktor je cieľom poukázať na najdôležitejšie činitele, ktoré
pôsobia na socializáciu jednotlivca. V prvej časti práce objasníme, čo je to socializácia, názory
jednotlivých sociológov, ako ponímajú sociológiu jednotlivé vedné disciplíny, ďalej ako rodina,
škola, rovesníci pôsobia na proces socializácie. V druhej časti priblížime postavenie médií
v procese socializácie, poukážeme na dôležitosť mediálnej gramotnosti a mediálnej výchovy vo
vyučovacom procese. V tretej časti sa budeme zaoberať vplyvom médií na formovanie
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mladého človeka a utváranie hodnotovej orientácie. V štvrtej časti sa budeme zaoberať
obsahovou analýzou a možnosťami inovácie obsahu etickej výchovy o problematiku mediálnej
výchovy.

SOCIALIZÁCIA
Každého jednotlivca ovplyvňujú iní ľudia. V priebehu svojho života sa stávame
spoločenskou bytosťou. Napodobňujeme iných, preberáme spôsoby správania, konania, učíme
sa, teda socializujeme sa. Učíme sa celý život. Názory, postoje, konanie človeka sa menia.
Ovplyvňuje ich rodina, škola, kamaráti.
Pojem socializácia je používaný v rôznom vymedzení, šírke, hĺbke a významových
odtieňoch na označenie procesu, v priebehu ktorého sa jedinec stáva schopným žiť
v príslušnej spoločnosti. Najprv bol tento pojem chápaný vo význame prispôsobenia sa detí do
sociálneho systému, dnes sa chápe ako celoživotný proces. (Buocová. 2006, s. 77).
T.M. Newcomb socializáciu chápe ako sociálnu interakciu, ktorou deti získavajú sociálne
správanie a tento proces považuje za učenie.
T. Parsons a R.F. Bales zastávajú názor, že „ústredné ohnisko socializačného procesu
spočíva v intrenalizácii kultúry spoločnosti, v ktorej sa dieťa narodilo,“ resp. podľa Freudovej
psychoanalytickej terminológie, socializácia je proces, v ktorom dieťa internalizuje rodičovské
normy a získava superego. (Buocová, 2006, s. 77).
R. König vidí v socializácii proces, v ktorom „rodičia odovzdávajú deťom zvyky, postoje,
pripravenosť konať a normy tak, ako platia v spoločnosti,“ t.j. proces, v ktorom je sociálna
interakcia základom pre aktualizáciu kultúrneho dedičstva- a na konci tohto procesu je „druhé
zrodenie“človeka ako sociokultúrnej osobnosti.
Širšie poňatie socializačného procesu má K. Davis. Podľa neho je socializácia procesom
učenia, v ktorom sa odovzdávajú spôsoby správania.
H. D. Munro socializácia je „celoživotným procesom vštepovania, v ktorom sa jedinec učí
hlavné hodnoty a symboly sociálnych systémov, ktorých je účastníkom a vyjadrenie týchto
hodnôt v normách, z ktorých sa skladajú stanovené roly jeho samého iných jedincov.
Melincher definuje socializáciu ako „spôsoby, ktorými sa jedinci učia znalosti, zručnosti,
motívy, hodnoty a roly, ktoré patria k ich pozíciám v skupine alebo spoločnosti.“ Za hlavné
činitele socializácie považujú v detstve rodinu, vrstovníkov a školu, v dospelosti získanie roly,
anticipačnú socializáciu a diskontinuitu rôl.“ (Buocová. 2006, s. 77).
Socializácia je proces, pri ktorom sa človek začleňuje do spoločnosti a učí sa, ako sa má
v spoločnosti nažívať s ostatnými ľuďmi. Jednotlivec sa stáva súčasťou spoločnosti a celý proces
socializácie sa začína od narodenia. Tento proces trvá celý život, jeho najdôležitejšia časť
prebieha v detstve. Proces socializácie je teda celoživotný proces. V socializačnom procese
platí pravidlo, že jednotlivec sa prispôsobuje spoločnosti a nie spoločnosť jednotlivcovi.
Hlavnou metódou socializácie je napodobňovanie. Jednotlivec sa učí žiť v spoločnosti
tým, že napodobňuje správanie ostatných. Ďalšou súčasťou socializácie je prijatie alebo
odmietnutie správania sa istej sociálnej skupiny, v ktorej sa človek socializuje. Podľa tohto
rozlišujeme asociáciu a disociáciu. Asociácia je prijatie a začlenenie sa do spoločnosti
a disociácia je naopak odmietnutie správania sa istej spoločnosti.
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Stáva sa, že disociálny jedinec začne konať protispoločensky. Dostupné na internete:
˂http://www.oSkole.sk/?d_cat=113&clanok=20382˃.
Základnou funkciu disociácie je, že pomáha jednotlivcovi prežiť v rámci istej spoločnosti
a pomáha mu uskutočňovať svoje ciele a potreby.
Celý proces socializácie má dve fázy:
1. Primárna fáza- odohráva sa v detstve a v období dospievania. V tomto období sa učí
najzákladnejšie sociálne správanie. Dôležitú úlohu tu má výchova a učenie, hlavne
v rámci rodiny.
2. Sekundárna fáza- zahŕňa všetky ostatné socializácie, v tejto fáze je už človek
socializovaný, ale všetky naučené danosti sa snaží využiť v prospech spoločnosti. Do
hry vstupujú vrstovnícke skupiny, škola a masmédiá.
Socializácia je pre človeka veľmi dôležitý proces, vďaka ktorému sa vie pohybovať
v spoločnosti. V tomto procese môžu vzniknúť aj rôzne problémy. Vavrová poukazuje na tri
druhy problémov:
1. Problém sociálnej kontroly- sociálna kontrola je prehľadnejšia v menších sociálnych
skupinách, vo veľkých sociálnych skupinách je kontrola nižšia. To spôsobuje
ľahostajnosť a nezáujem. Je to najlepšia cesta ku kriminalite.
2. Pôsobenie neformálnych skupín- sú to skupiny, ktoré môžu byť vytvorené za účelom
podpory spoločnosti alebo skupiny, ktoré budú negatívnym spôsobom pôsobiť na
socializáciu jednotlivca.
3. Tvorba postojov- nie každý človek je schopný si vytvoriť svoj vlastný postoj, preto
existuje riziko, že pri rôznorodosti názorov a postojov môže dôjsť k zmätenosti
jednotlivca. Dostupné na: ˂http://www.oSkole.sk/?d_cat=113&clanok=20382˃
[online]. [cit. 2013-5-1].
Otázkou socializácie človeka sa venujú aj viaceré spoločenské vedy:
 Sociálna psychológia- vychádza zo zmien v psychike človeka pôsobením spoločnosti.
 Vývojová a pedagogická psychológia- skúmajú priebeh socializácie u detí a mládeže.
 Sociológia- študuje vplyv rôznych spoločenských štruktúr a skupín na socializáciu
človeka.
 Sociológia výchovy- skúma sociálne faktory z hľadiska spoločenských východiskových
cieľov.
 Kultúrna antropológia- študuje kultúrne vzorce správania, vytvorené rôznymi národmi,
etnickými skupinami, kmeňmi a pod. A ich premietnutie do sociálnej stránky osobnosti.
(Buocová, 2006. s. 79).
Socializácia sa uskutočňuje v priebehu života v rozličných prostrediach, v ktorých jedinec
žije. Najvýznamnejší vplyv v procese socializácie jedinca má:
 rodinné prostredie
 školské prostredie
 rovesnícke prostredie
Rodina
Rodina je najvýznamnejším socializačným činiteľom. Rodinné prostredie a hlavne
harmonická rodina predstavuje pre dieťa dôležitú základňu pre jeho život. Je dôležité ako
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rodičia vychovávajú a aké hodnoty svojim deťom vštepujú, aké kladú požiadavky na svoje deti
a ako ich kontrolujú, aké používajú odmeny a tresty. Dieťa v rodine musí mať pocit istoty,
ochrany, porozumenia, lásky.
Rodinná výchova okrem iného zahŕňa i postoje rodičov k dieťaťu, ich správanie a celkové
rodinné pomery by mali byť vzorom pre dieťa. Ide tu o komplexnú rodinnú situáciu dieťaťa.
V minulosti rodina držala spolu, rodičia sa spoločne podieľali na výchove detí. Nemalú úlohu tu
zohralo aj to, že v jednom dome žilo niekoľko generácií, a tak sa deti od malička učili úcty
k starším, ktorí im vštepovali základné morálne hodnoty, ako je láska, súdržnosť, vzájomná
pomoc, solidarita, vzájomná úcta a podobne.
V súčasnosti rodičia venuje viac času ekonomickému zabezpečovaniu rodiny. Rodina sa
často dostáva do krízy a konfliktov, ktoré sú spôsobené viacerými spoločnými faktormi.
Konflikty sa netýkajú iba vzťahu rodičov, ale môžu byť aj medzi rodičmi a deťmi. Krízy často
vedú k dezorganizácii rodiny a tá vedie k rozpadu rodiny. U nás každoročne stúpa rozvodovosť,
pribúdajú deti v neúplných rodinách alebo novozaložených rodinách. V priebehu socializácie si
deti osvojujú aj tie typy vzťahov, ktoré utvárajú manželské spolužitie rodičov. Rozvod chápu
ako vplyv rušenia manželského nesúladu. Ďalej zlyháva komunikácia medzi rodičmi a deťmi .
Často deti s rodičmi komunikujú len prostredníctvom mobilu alebo SMS-správ. Takto sa do
úzadia dostáva emocionálna a výchovná stránka. (Buocová, 2006).
Dnešným mladým ľuďom chýbajú skutočné vzory, či už v rodine alebo v blízkom okolí,
nehovoriac o tom, že ich nenachádzajú ani v literatúre, lebo dnešná mládež považuje čítanie
kníh za stratu času. Túto absenciu nahrádzajú práve médiá, ktoré produkujú falošné vzory. Ide
o veľmi nebezpečné javy. Akí ľudia sa najčastejšie prezentujú v médiách? Väčšinou sú to ľudia,
ktorí sa z jedného dňa na druhý stávajú „celebritami“, ktorí nemajú alebo neuznávajú žiadne
hodnoty. Aj zvýšenú agresivitu majú na svedomí predovšetkým rôzne počítačové hry, akčné
filmy, reality šou, a tak deti strácajú pojem o realite. V tejto spleti mediálnych produktov
strácajú svoju hodnotu také pojmy ako morálka, etika, spravodlivosť, čestnosť a podobne.
Preto je povinnosťou rodičov, aby svoje deti vychovávali aj vo vzťahu k médiám. Dôležité je,
aby ich naučili využívať rozumne, kriticky a pozorne. Médiá predstavujú príležitosť k vzdelaniu
(tým, že je to zdroj rýchlych informácií), ku kultúrnemu obohateniu a tiež pôsobia aj na
duchovný rast rodín. Dôležitú úlohu tu zohráva aj vzájomná komunikácia. Dnes sme svedkami
rozdielnych spôsobov komunikácie, ktoré ovplyvňujú spoločenské vedomie jednotlivcov.
Denne získavame množstvo informácii, ktoré nás pohlcujú stále viac. Toto množstvo nám bráni
zamyslieť sa nad ich hodnotou a prehliadnuť možnú manipuláciu. Nebezpečenstvo je o to
horšie, že čoraz viac a zreteľnejšia je kríza rodiny a kríza hodnôt. Rodina by mala dieťa
usmerňovať, vychovávať, chápať a rozumieť mu. Správne usmerňovanie výchova a vplyv rodiny
sú základom dobrého štartu dieťaťa do života.
Škola
Ján Ámos Komenský už vo svojej dobe hlásal, že učiteľ musí dbať na to, aby si žiaci zo
školy odnášali nie učebné knihy, ale poriadne vypestovanú myseľ, srdce a ruky tak, aby po
všetky dni svojho života nenosili múdrosť v knihách, ale vo svojom vnútri. (Komenský, 1954).
Ďalším významným socializačným činiteľom je škola. Vstupom dieťaťa do školy sa
zásadne mení jeho spôsob života. Hlavnou činnosťou sa stáva učenie. Dieťa sa prispôsobuje
novým podmienkam. Novou autoritou sa pre dieťa stáva učiteľ, ktorý sa snaží žiakovi vysvetliť
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novú životnú funkciu, jeho práva a povinnosti .Reakcie detí na školu sú rôzne. Veľa povinností,
nárokov, požiadaviek nemusí každé dieťa zvládať, preto dôležitú úlohu tu zohráva práve učiteľ.
Pôsobenie učiteľa môže zaručiť úspešnosť a efektívnosť adaptácie dieťaťa, ale nesprávnym
prístupom ho môže aj demotivovať. Preto učiteľ musí pri organizovaní vyučovacieho procesu
dbať na rozdiely v povahových rysoch, v schopnostiach učiť sa, ale dbať aj na rozumové
schopnosti dieťaťa a pod. Dôležitý je tu aj individuálny prístup k žiakovi. Taktiež hodnotenie
zohráva dôležitú úlohu, pretože hodnotenie prevažne zlými známkami má na žiaka
jednoznačne negatívne účinky. Môžeme teda povedať, že známkovanie učiteľa má vplyv na
vytváranie vlastného sebahodnotenia žiaka.
Školské prostredie je dôležité aj z toho hľadiska, že žiaci v ňom trávia viac ako tretinu
dňa. Prostredie, ktoré je charakteristické pokojnou pracovnou a priateľskou atmosférou
zabezpečuje vyššiu výkonnosť žiakov a prebúdza ich záujem nielen o školu, ale aj pre
mimoškolské aktivity.
Súčasťou modernej školy je aj výchova k médiám. Deti prichádzajú do styku s médiami
ešte skôr, než prídu do školy. Do školy prichádzajú s bohatou mediálnou skúsenosťou, ktorá
predstavuje už vytvorený rôznorodý rámec informácií. Tie môžu pre svoju formálnu príťažlivosť
zanechať v detskej psychike hlbokú stopu. Často učitelia upozorňujú, že takéto množstvo
mediálnych informácií, ktoré deti pohlcuje, spôsobuje úpadok vzdelávania. Hlavným dôvodom
je neschopnosť získané informácie zoradiť do vlastnej poznatkovej štruktúry. Dochádza
k stieraniu rozdielov medzi realitou a fikciou, dobrom a zlom atď. Vieme, že médiá okrem
pozitívnych funkcií majú aj funkcie negatívne, sú to tie, ktoré by mohli ohroziť psychický
a morálny vývin dieťaťa. Sú to predovšetkým tie produkty, ktoré sú zamerané na násilie,
nenávisť, rasizmus, sebectvo a pod.
V tejto situácii by nám mohlo pomôcť zabezpečenie výučby mediálnej výchovy na
školách, aj keď mediálna výchova je na základe reformy školského vzdelávacieho systému už
od roku 2008 povinnou súčasťou obsahu vzdelávania, napriek tomu je nedostačujúca, pretože
je danej problematike venovaný len malý počet hodín, okrem toho chýbajú učebnice alebo
nejaký iný metodický materiál. (Balážová, 2012). Ďalším nedostatkom je aj odbornosť učiteľov,
pretože na školách nemáme učiteľov, ktorí by boli odborníkmi na mediálnu výchovu. Mediálna
výchova je len súčasťou niektorých predmetov, ako je etická výchova, občianska náuka alebo
informatika.
Rovesníci
Rovesnícke prostredie je tvorené jednotlivcami rovnakého veku, jeho vplyv začína
v rannom detstve. Rovesnícke vzťahy sú oveľa rovnocennejšie ako vzťahy medzi rodičmi
a deťmi. Vplyv rovesníckeho prostredia na socializáciu jednotlivca je najsilnejší v období
dospievanie. Je to práve to obdobie, kedy sa mladý človek usiluje o samostatnosť.
V rovesníckom prostredí sa jednotlivci navzájom ovplyvňujú, najsilnejšie na seba pôsobia
v oblasti obliekania, rečového prejavu a vo voľnočasových aktivitách.

POSTAVENIE MÉDIÍ V PROCESE SOCIALIZÁCIE
Média sú novodobým fenoménom, ktorý nás sprevádza na každom kroku a bez ktorého
si dnes život už nevieme predstaviť. Médiá majú neskutočnú schopnosť ovplyvňovať naše
názory, postoje a premieňať sociálnu realitu
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Vplyv masových médií na človeka sa veľakrát preceňuje, ale aj nedoceňuje. Je však isté,
že médiá sú prítomné v živote väčšiny ľudí, nevynímajúc deti a teda majú významný podiel na
socializácii jednotlivca. Ľudia v procese sociálneho učenia získavajú z médií svoje vzory,
osvojujú si rôzne postoje, názory, hodnoty a postupne prijímajú nové spôsoby správania.
V rámci elektronickej komunikácii sa v priebehu sekúnd môžeme spojiť a komunikovať
s kýmkoľvek na svete. Preto veľkú úlohu tu zohráva mediálna gramotnosť, ktorá predstavuje
konečný výsledok činnosti mediálnej výchovy.
„Bez mediálnej gramotnosti sa človek nebude vedieť správne orientovať v digitálnom,
multimediálnom prostredí. Bude iba akýmsi prisťahovalcom, ktorý nevie nájsť správnu cestu.
Mediálne vzdelaný domorodec bude mať naopak výhodu poznať všetky, aj skryté chodníčky.“
(Pomichal, 2013, s. 9). Dnešná škola sa nemôže zaobísť bez využitia nových technológií. Prístup
k internetu majú už takmer na všetkých školách. Vo vyučovacom procese však majú školy veľké
medzery. Žiaci majú lepšie technické zručnosti ako učitelia. Učiteľ by mal vedieť poradiť,
pomôcť, aby sa žiaci vedeli správne orientovať v multimediálnom i v digitálnom prostredí.
Deti trávia denne s médiami v priemere tri až štyri hodiny, čiže oveľa viac než sa venujú
akejkoľvek mimoškolskej činnosti, ako je rodina, priatelia, krúžky, úlohy alebo čítanie nejakej
dobrej knihy. Médiá sú teda dôležitým výchovným a socializačným prostriedkom detí.
Hodnoty, ľudské práva, ktoré platia v civilizovanom svete sa práve v médiách často
prekrúcajú, deformujú a ich hlavným zámerom je zisk a cielená emocionalizácia. Médiá môžu
teda negatívne aj pozitívne ovplyvniť nielen emocionálny stav detí a mládeže, ale aj ich
psychický, morálny a fyzický vývin. Médiá sú zodpovedné aj za formovanie predstáv,
hodnotových systémov, formovanie reči a ďalších dôležitých faktorov, ktoré sú potrebné na to,
aby ľudia chápali sami seba a aby našli svoje miesto v živote. Médiá ovplyvňujú nielen
každodenný život jedinca, ale aj priamo jeho postoje a správanie.
Médiá môžu formovať aj deformovať, posúvať spoločenské normy „celebrít,“
spochybňovať všeľudské hodnoty. Dôraz by mal byť preto kladený na pedagogické úsilie
v mediálnej výchove, ktoré by malo smerovať najmä ku kultivácii osobnosti. (Pomichal, 2013, s.
9).
Stav vyučovania mediálnej výchovy na školách nie je dostačujúci. Podľa výsledkov štúdií
európskej komisie z roku 2008, ktorá mapovala čitateľskú gramotnosť v 27 krajinách EÚ,
dosahuje Slovensko priemernú úroveň, čo sa týka hodnotenia individuálnych kompetencií
a základnú úroveň v oblasti faktorov prostredia. Horšie výsledky dosiahlo iba Bulharsko,
Rumunsko, Grécko a Cyprus. Výsledky porovnateľné so Slovenskom dosiahlo Poľsko,
Portugalsko, Lotyšsko, Litva a Maďarsko. (Pomichal, 2013, s. 9).
Z týchto výsledkov vyplýva, že v nasledujúcom období musíme oveľa viac venovať
pozornosť mediálnej gramotnosti. V prvom rade je potrebné mať mediálne zdatných učiteľov.
Učiteľ by mal mať také vybavenie vedomostí, zručností a schopností, ktoré mu umožnia
pracovať s informáciami, s audiovizuálnymi obsahmi, vedieť efektívne komunikovať
a orientovať sa v mediálnom prostredí, pracovať tvorivo, mal by byť pripravený na zmeny
a vedieť pracovať tímovo. Ak chceme podporovať trvalo udržateľný rozvoj vzdelávania,
nemôžeme ignorovať mediálnu výchovu.
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VPLYV MÉDIÍ NA FORMOVANIE MORÁLNYCH CITOV A UTVÁRANIE
HODNOTOVEJ ORIENTÁCIE NEDOSPELÝCH RECIPIENTOV
Médiá najviac pôsobia na mladú generáciu. Dnešná mládež veľmi zručne narába
s novými technológiami, sú oveľa zručnejší ako dospelí. So svojim správaním v mediálnom
prostredí sa vystavujú nebezpečenstvu a vytvárajú veľký priestor na manipuláciu. Je to dané
predovšetkým tým, že ich znalosti, vedomosti, zručnosti, schopnosť kriticky hodnotiť, vedieť čo
je dobré a čo zlé, nemajú mladí recipienti celkom vyvinuté, preto sú aj veľmi ľahko
ovplyvniteľní. Často príjemcovia nechcú pripustiť, že by nimi niekto mohol manipulovať,
vnucovať im nejaké názory a myšlienky. Je jasné, že po čase sa s nimi stotožnia a považujú ich
za vlastné.
Médiá majú u ľudí veľkú dôveru, v mnohom sa na ne spoliehajú, hľadajú v nich pomoc.
Dôvera by mala zaväzovať, lenže nie je to vždy tak. Už dávno neslúžia tomu poslaniu, ktoré
mali v minulosti. Určite prinášajú veľa pozitívneho, hlavne je to zdroj rýchlych informácií, ktorý
môžeme prirovnať k „novodobej encyklopédii,“ hlavne čo sa týka internetu, je to prostriedok aj
na nadväzovanie nových známostí, rýchlej komunikácie prostredníctvom mobilov alebo
sociálnych sietí.
Na druhej strane však médiá prinášajú aj veľa negatívneho, pretože sú zároveň
objektívnym aj pokriveným zrkadlom nášho života, v ktorom je veľa zloby, nenávisti,
ohovárania, klamstiev, arogancie, vulgárnosti a agresivity. Súčasná mediálna manipulácia, je
neraz dobre zašifrovaná, používa rafinované a niekedy ťažko odhaliteľné metódy, ktoré
neskúsenému recipientovi ľahko uniknú. V dnešnom svete plného biznisu, kde sa všetko meria
iba peniazmi sa do úzadia dostávajú také hodnoty ako je pravdivosť, etickosť, morálka atď.
Médiá veľmi ľahko podliehajú zlu a vzďaľujú sa od pravdy. Nie je celkom isté, či sa médiá iba
prispôsobujú svojim klientom alebo či sa klienti prispôsobujú masmédiám.
Televízia ako jedno liaty fenomén obrazu a zvuku postupne získava dominantné
postavenie medzi médiami. Obrazovka má väčšiu silu, pretože emócie, ktoré o človeku šíri,
v ľuďoch zanechávajú hlbokú stopu. (Dinka, 2008, s. 45). Televízia je najsledovanejším médiom,
a preto zároveň nesie v sebe najväčšie nebezpečenstvo manipulácie. Súčasťou televízie je aj
bulvár, ktorý doslova terorizuje myslenie ľudí, ponúka rôzne nepravdy, lži, nechutnosti, úplne
valcuje morálne hodnoty a v nijakom prípade nešetrí ani deti a mládež. Môžeme povedať, že
spôsobuje rozklad spoločnosti. Bulváru sa darí hlavne preto, že ľudia majú sklon tešiť sa
z nešťastia druhého, vyžívať sa v klebetách, radi sa pozerajú na násilie a brutalitu. Bulváru sa
darí preto, že má svojich záujemcov, keby nemal, tak by neexistoval. Predovšetkým komerčné
televízie chrlia rôzne zábavné relácie, ktoré poznáme ako tzv. reality šou. Do týchto relácii sa
hlásia ľudia, ktorí sa v živote nevedia uplatniť, snažia sa na seba upútať pozornosť, chcú sa stať
celebritami alebo ľahko prísť k peniazom. Dá sa povedať, že skoro všetky takéto relácie nemajú
žiadnu hodnotu a veľakrát nikoho nezabavia. Sú plné primitívností, oplzlostí a vulgárností. Je
smutné, že takéto relácie veľmi rady sledujú aj naše deti a všetko čo tam vidia a počujú, je
podľa nich perfektné, zaujímavé a všetci čo účinkujú, sú v ich očiach vzorom.
Ďalší druh zábavy, ktorý je v našich médiách obľúbený je zobrazovanie násilia, vrážd
a samovrážd. Denne chrlia televízne stanice takúto brutalitu, zobrazovanie násilia plodí reálne
násilie. Sme svedkami, že každým dňom pribúdajú priestupky, trestné činy a to predovšetkým
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medzi mladými ľuďmi. Všetko to úzko súvisí s pribúdaním takýchto scén a obrazov násilia
v médiách.
Ďalším zdrojom manipulácie je reklama, hádam neexistuje žiadny televízny program,
ktorý by bol nebol prerušovaný reklamou. Najznámejšie prostriedky šírenia reklamy sú:
 masmédiá
 bilbordy
 plagáty a letáky
 písomné informácie
 ústne informácie (Dinka, s. 260)
Reklama v médiách je najúčinnejšia, využíva širokú paletu psychologického pôsobenia,
prostredníctvom zvuku, obrazu, farieb, písma, špecifickej grafiky a pod. Špecifickou metódou
reklamy je manipulovanie ľudí pomocou známych tvári. V reklamách rôznych značiek vystupujú
herečky, speváčky alebo športovkyne. Aj v reklamách sa dôraz kladie na emócie, ktoré
usmerňujú naše správanie. Emocionálny obsah reklamy sa sústreďuje na vyvolanie potrebných
pocitov. Je celý rad podnetov, ktoré majú veľmi silný citový účinok, ako napr. deti, rodina,
humor, výraznosť farieb a pod. (Dinka, 2008). V mnohých prípadoch reklama pôsobí aj na
mravnosť hlavne detí a mládeže, narúša ich duševné zdravie, nabúrava emocionálne postoje,
zneužíva neskúsenosť a dôverčivosť- sú to hlavne rôzne erotické inzeráty, fotografie, ktoré sa
nachádzajú v bulvárnych denníkoch a časopisoch.
Káblová televízia, DVD požičovne, mobilná komunikácia, internet veľmi zásadným
spôsobom rozšírili informačné možnosti dnešného človeka. Internet je dobrý pomocník, ale aj
zlý pán. Prostredníctvom neho sa rozširuje nekultúrnosť, narušuje mravnosť, dávajú sa návody
na kriminálnu činnosť, zneužívanie detí a mládeže. (Dinka, 2008, s. 281). Určite aj v tejto oblasti
by mohla pomôcť škola a to hlavne tým, že na hodinách, kde sa pracuje s počítačom, by sa viac
malo venovať pozornosti tomu, aby žiaci dokázali správne vnímať ponuky mediálnych
produktov. Nekritický prístup k médiám alebo aspoň zmiernenie ich vplyvu, by mohol zmeniť
nový systém vyučovania, kde by sa o mediálnych javoch a problémoch nehovorilo iba
v osobitnom predmete napr. informatike, ale aj na ostatných vyučovacích premetoch. To by
malo prispieť k tomu, aby si deti a mládež dokázali správne vybrať z ponúk, prípadne
zhodnotiť, čo je pre nich dobré, čo má hodnotu a čo nie.
Záver práce by som doplnila myšlienkou od Marty Žilkovej: „Aby sa človek vyznal v spleti
ponúk mediálneho priemyslu, aby si dokázal urobiť vlastnú dramaturgiu, aby nepodľahol
ponúkanému obrazu sveta, aby sa mu médiá stali priateľom, pomocníkom, na to si potrebuje
ujasniť základné princípy, na ktorých médiá fungujú, pochopiť ich politiku voči príjemcovi a mať
otvorené oči pri podsúvaní názorov a kritérií hodnotenia. Vzdelanie- a nielen mediálne- mu
môže poskytnúť imunitu a vrátiť schopnosť vlastného úsudku.“ (Dinka, 2008, s. 285).

OBSAHOVÁ ANALÝZA A MOŽNOSTI INOVÁCIE OBSAHU ETICKEJ VÝCHOVY
O PROBLEMATIKU MEDIÁLNEJ VÝCHOVY
Média sú fenoménom dnešnej doby. Sú nástrojom na vzdelávanie, obrovskou
encyklopédiou vedomostí, nositeľom veľkej časti modernej zábavy a v podstate väčšiny časti
dostupných informácií. Médiá jednoducho vytvárajú svet okolo nás. Určujú, čo si myslíme,
radia nám v tom, čo kupujeme, triedia „dobré a zlé“ informácie a približujú nám veci, ktoré by
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sme bez nich nemali šancu poznať. Len málo ľudí však rozumie, ako médiá pracujú, ako
vytvárajú svoje obsahy.
Deti už od útleho detstva sledujú televíziu, počúvajú hudbu, využívajú internet so
všetkými pozitívnymi a negatívnymi možnosťami, ktoré ponúkajú, preto je nevyhnutné, aby sa
mladí ľudia začali v oblasti mediálnej výchovy vzdelávať, aby dokázali chápať a rozumieť
mediálnym obsahom.
Mediálna výchova zahrňuje výchovu k hodnotám vo vzťahu k médiám a ich obsahom,
ktorá robí na jednej strane žiakov citlivých pre kvalitné mediálne obsahy a na druhej strane im
poskytuje pomoc pri účinnej ochrane pred negatívnymi vplyvmi médií. Základom je naučiť
žiakov chápať reálne, mali by postupne nájsť vlastný optimálny spôsob, ako žiť v realite, ktorú
médiá ovplyvňujú a využiť médiá ako nástroje pozitívneho ovplyvňovania tejto reality.
A tu sa vytvára priestor pre spoluprácu s etickou výchovou, ktorá by mohla pomôcť pri
realizácii tohto cieľa a to buď zaradením prierezových tém do etickej výchovy alebo jednotlivé
témy rozšíriť o mediálnu výchovu.
V 5.ročníku môžeme mediálnu výchovu využiť v téme Verbálna a neverbálna
komunikácia zaradiť komunikáciu prostredníctvom mobilu, esemesky, e-mailu, formou
počítača, kde môžeme určiť pravidlá a zásady, ktoré treba dodržiavať pri správnej komunikácii.
V téme Sebapoznanie a sebapozorovanie, žiaci si môžu vybrať jeden problém, ktorý budú
sledovať, pri ktorom sa chcú zlepšiť alebo zmeniť svoje správanie, napríklad si vyberú, že veľa
času venujú práci s počítačom, zistia koľko času zbytočne strácajú a zistené informácie môžu
pomôcť pri zmene správania.
V 6.ročníku pri téme Ako sa brániť proti manipulácii a útokom, môžeme to chápať aj zo
strany manipulácii médií, ktorých úlohou je ovplyvňovať myslenie človeka. Môžeme tu zadať
úlohu, ako média ovplyvňujú a manipulujú s našimi citmi, správaním a pod. V téme Agresivita,
príčiny, ktoré vyvolávajú u detí agresivitu, znova môžeme poukázať na vplyv médií, v ktorých
nachádzame veľa agresivity napríklad už aj v moderných rozprávkach, v počítačových hrách,
v rôznych televíznych reláciách a pod. Aj pri tematickom celku Pozitívne vzory správania,
jednotlivé témy dávajú priestor rozvíjať mediálnu gramotnosť. V 7. A 8. ročníku je využitie
mediálnej výchovy zanedbateľné a práve v týchto ročníkoch, kde už deti vedia lepšie vyjadriť
svoje názory, postoje, majú lepší prehľad, by mediálna výchova mala mať lepšie uplatnenie.
V 7. ročníku v téme Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje názory a práva, vedieť rozlíšiť
manipulačné správanie prostredníctvom médií. V téme Pravidlá v rodine môžeme začleniť
tému pravidlá pri používaní internetu.
Vo 8.ročníku v téme Zdroje etického poznania ľudstva môžeme zaradiť mediálnu
výchovu pri rozvíjaní správneho konania, mravných hodnôt a noriem správania.
Osnovy 9.ročníka sú v tomto ohľade najlepšie, lebo mediálna výchova sa dá vsunúť do
viacerých tém, ako je Dôstojnosť a hodnota ľudskej osoby, Prehlbovanie komunikačných
schopností, Závislosti, Oprávnená a neoprávnená kritik, Mravné hodnoty, tu môžeme poukázať
na to, že médiá deformujú mravné hodnoty, poukázať na to, že v období puberty sa do
popredia dostávajú nielen médiá, ale aj kamaráti, láska, záujem o vlastný názor a na svojej
hodnote strácajú rodičia, učitelia a pod. Nadmerné sledovanie televízie a mediálnej výchove je
tu venovaný celý tematický celok. Žiak sa naučí rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy médií,
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naučí sa vyberať kladné televízne programy vhodné pre danú vekovú kategóriu, vo virtuálnej
realite hľadá to, čo podporuje jeho zdravý životný štýl.
V etickej výchove môžeme uplatniť aj prierezové témy ako samostatný predmet v rámci
voliteľných predmetov alebo ako súčasť vzdelávacieho obsahu vhodných vyučovacích
predmetov ako etickej výchovy, občianskej náuky, informatiky a iných predmetov.
Mediálna výchova ako prierezová téma vedie žiakov k tomu, aby si osvojili stratégiu
kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi.

ZÁVER
V záverečnej práci Médiá ako socializačný faktor bolo naším cieľom poukázať na to, že
médiá patria medzi najdôležitejší socializačný činiteľ, ktorý má vplyv na utváranie hodnotovej
orientácie detí a mládeže. Poukázali sme, že aj rodina, škola a rovesníci patria medzi dôležité
socializačné činitele.
Osobitnú pozornosť sme venovali televízii, reklame, bulvárnym prvkom v médiách a ich
vplyvu na získavanie predstáv o hodnotových orientáciách na základe prezentácie vzorov
v mediálnych obsahoch.
V záverečnej časti sme sa venovali možnostiam inovácie obsahu etickej výchovy
o problematiku mediálnej výchovy v jednotlivých ročníkoch a začlenením prierezových tém do
učebných osnov etickej výchovy.
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MÉDIÁ AKO SPROSTREDKOVATELIA A SPOLUTVORCOVIA
KULTÚRY
Milota BORNAYOVÁ
Abstrakt
Práca sa zaoberá kultúrno-spoločenskou funkciou médií, ktorú popisuje v kontexte s komunikáciou
v historických súvislostiach. Práca je rozdelená na tri kapitoly. V prvej kapitole sú formulované základné
pojmy z oblasti mediálnej a jazykovej komunikácie a tiež pojednáva o pozícii médií pri formovaní
spoločenských a kultúrnych hodnôt. Druhá kapitola je orientovaná na vplyv médií na mediálne publikum
prostredníctvom mediálnych produktov, využívajúc jazyk, reč ako prostriedok pri tvorbe predstáv detí
a mládeže o kultúre, normách, hodnotách a vzorcoch správania. Tretia kapitola poukazuje na význam
médií pri uchovávaní kultúrnej identity, medzikultúrnu komunikáciu a celkovú kultiváciu osobnosti
nedospelých recipientov.
Kľúčové slová: médiá, komunikácia, jazyková komunikácia, kultúra, akulturácia, enkulturácia

ÚVOD
Médiá ovplyvňujú každého človeka, jeho názory, správanie, či slovník, ktorý používa.
Pôsobia na myslenie aj charakter človeka, na vlastnosti prejavujúce sa v jeho vyjadrovaní,
konaní, v spôsobe myslenia a vplývajú na formovanie kultúrnych hodnôt človeka. Preto je
potrebné, aby sa najmä mladí ľudia naučili premýšľať o tom, čo médiá ponúkajú. k základnej
gramotnosti každého človeka by teda malo patriť premýšľať a vyberať. s výberom má dnešný
a najmä mladý človek najväčší problém. Je potrebné, aby sa človek naučil rozoznávať
objektívne informácie od informácií, ktoré nám média podsúvajú. Ak človek ostane len
pasívnym prijímateľom toho, čo má pred sebou, stáva sa ľahšie manipulovateľný. Je preto
dôležité, aby sa dieťa naučilo hodnotiť nielen obsah, ale aj formu ponúkanú médiami do takej
miery, že aj samé bude cítiť, že sa jedná o niečo, čo mu je alebo nie je osožné.
Cieľom záverečnej práce je poukázať na kultúrno-spoločenskú funkciu médií, zvlášť na
ich vplyv na kultúru jazyka a kultivovanosť jazykového prejavu mladých ľudí. Pri spracúvaní
predmetnej problematiky sa vo viacerých momentoch objavili prepojenia mediálnej výchovy
s etickou výchovou najmä preto, že médiá majú kultúrnu funkciu a s tým aj spoločenský
rozmer. Presadzujú kultúrne hodnoty, alebo stanovujú, či objavujú nové trendy v kultúrnom
vývoji spoločnosti. Keďže kultúrny a spoločenský rozmer má vplyv na morálku, na etické
normy, morálku a kultúrnosť nemožno od seba oddeliť. Kultúra je nespochybniteľným
bohatstvom človeka, národa, štátu. Úroveň morálky, kultúry a miera zodpovednosti v politike,
v ekonomike, v médiách vytvárajú spojené nádoby, ktoré formujú súčasnosť i budúcnosť
ľudskej spoločnosti. Kultúra a človek spolu bytostne súvisia. Človek je nositeľom kultúrnosti a je
tvorcom kultúry. Kultúrou človek poľudšťuje svet, čiže kultúra, a teda i médiá by mali vo
všeobecnosti i jednotlivo poľudšťovať celý svet.
V prvej kapitole záverečnej práce sú formulované základné pojmy z oblasti mediálnej
a jazykovej komunikácie, pojednáva o úlohe médií pri vytváraní a formovaní spoločenských
a kultúrnych hodnôt. Druhá kapitola je orientovaná na vplyv médií na mediálne publikum
prostredníctvom mediálnych obsahov, využívajúc jazyk, reč ako prostriedok pri tvorbe predstáv
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detí a mládeže o kultúre, normách, hodnotách a vzorcoch správania. Tretia kapitola poukazuje
na význam médií pri uchovávaní kultúrnej identity a medzikultúrnej komunikácii.
Pri spracovaní témy sme čerpali poznatky z aktuálnych printových aj elektronických
informačných zdrojov pedagogiky, psychológie, sociológie, teórie komunikácie a platných
pedagogických dokumentov. Získané informácie sme spracúvali štandardnými výskumnými
metódami a logickými operáciami.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ FUNKCIA MÉDIÍ V HISTORICKOM KONTEXTE
Cieľom prvej kapitoly je vysvetlenie základných pojmov z oblasti mediálnej a jazykovej
komunikácie a poukázať na vplyv médií pri formovaní spoločenských a kultúrnych hodnôt.
Masové médiá
Masové médiá, masmédiá, prostriedky masovej komunikácie, verejní oznamovatelia
alebo skrátene médiá, konkrétnejšie tlač, rádio, televízia či internet. Všetky tieto pomenovania
označujú rovnaký fenomén špecifickej sociálnej komunikácie.
Ako uvádza I. Reifová (2004), v užšom chápaní jeho významu slúži médium primárne
a zámerne na komunikáciu s výnimkou masovej komunikácie, v najužšom zmysle slova sú
médiá prostriedky masovej či mediálnej komunikácie. Médiom v širšom zmysle slova sa
zvyčajne rozumejú najrôznejšie technické prostriedky komunikácie a jej organizácie.
k najdôležitejším druhom médií patria tlačené médiá (knihy a noviny), film, vysielanie, rozhlas,
televízia, hudobné nahrávky a nové elektronické médiá.
V kontexte sociálnej komunikácie a vzájomnej interakcie sa pojem médium viaže
s významom niečoho, čo sprostredkúva niekomu nejakú správu s informačnou hodnotou. Za
masové médiá sa považujú komunikačné prostriedky, ktoré slúžia na zabezpečenie výmeny
informácií medzi jedným subjektom a veľkým množstvom neznámych cieľových subjektov.
Masová (mediálna) komunikácia
S masovými médiami je úzko spätý pojem masová komunikácia. Masová komunikácia je
špeciály typ sociálnej komunikácie, ktorý vychádza najmä z historického a spoločenského
kontextu doby. Nie je považovaná za plnohodnotnú formu sociálnej komunikácie, no napriek
tomu v spoločnosti prevláda. Tento jav vychádza z toho, že média sa veľmi významným
spôsobom podieľajú na socializácii a začleňovaní človeka do spoločnosti. Dokážu jedincovi
poskytnúť informácie niekoľkokrát za deň a to mnohými spôsobmi, zaisťujú istú formu
vzdelania a námet na diskusie a okrem toho ponúkajú široké spektrum zábavy a rozptýlenia.
Komunikácia, ktorú masové média vytvárajú, sa v niekoľkých podstatných rysoch líši od
klasickej interpersonálnej komunikácie. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že odosielateľ správy
nemá žiadny fyzický kontakt s prijímateľom správy. Strata tohto bezprostredného kontaktu
spôsobuje vznik celkom iných sociálnych vzťahov ako komunikácia klasická. Masová
komunikácia je vďaka výrobným technológiám jednosmerná, ľahko zaznamenateľná,
zreprodukovateľná v čase a má záber na široké anonymné publikum. Masová komunikácia je
svojím spôsobom i spotrebný tovar, ktorý možno predávať a kupovať a už niekoľko rokov je na
mediálnom trhu najžiadanejšou komoditou.
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Jazyková komunikácia
Základom spoločenského styku a spoločenských činností ľudí je sociálna komunikácia.
Procesy sociálnej komunikácie by neboli možné bez jazykovej komunikácie, ktorá predstavuje
špeciálnu formu prenosu informácií pomocou jazyka.
Jazyk je nástroj na tvorenie, vyjadrovanie a odovzdávanie ľudských myšlienok v ústnej
alebo písomnej podobe s určitým cieľom a zámerom, pričom využíva znakový systém.
Jednotlivé znaky tohto systému majú nielen formálnu (zvukovú, grafickú), ale aj obsahovú
stránku. Nemožno ich od seba oddeliť, ich spojenie musí byť ustálené, pretože by nebola
možná bezchybná komunikácia. (Findra, 2013)
Kultúra
Kultúra (lat. cultura odvodené od colere, čo znamená ,,pestovať“) je spravidla
definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú
spoločnosť alebo sociálnu skupinu. V 19. storočí bola zadefinovaná ľudová kultúra, ktorá
povyšovala ľud na nositeľa tradičných hodnôt, vkusu a citu pre prirodzenú krásu. Pôvodne
predstavovala ľudová kultúra škálu vkusu najnižších sociálnych vrstiev, úzko súvisela
s folklórom a bola základom formovania národnej kultúry.
V druhej polovici 19. storočia sa vyvinula masová kultúra. Ľudia postupne strácali
individuálnu kritickosť, globálne ich pohltil konzum. Dnešná spoločnosť je motivovaná
vlastnými cieľmi, ako sú postavenie a úspech. Spoločnosť prijímala kultúru, ktorá už
nepredstavuje spontánne vytváranie hodnôt, ale tú, ktorá sa riadi zákonom ponuky a dopytu,
podporuje pasívny nekriticky postoj. V druhej polovici 20. storočia bol termín masová kultúra
nahradený tzv. populárnou kultúrou či popkultúrou. Populárna kultúra je akýmsi diktátom,
ktorý bezvýhradne prijímajú najmä predstavitelia publika bez vlastného názoru. Predstavujú ju
napríklad rôzne formy voľnočasových aktivít, ktoré čoraz významnejšie formujú identitu
a spôsob života ich konzumentov. Spoločnosť sa tak čoraz viac prispôsobuje a podriaďuje
populárnej kultúre, ktorá stanovuje alebo aspoň ovplyvňuje trend života jej príslušníkov.
Kultúrno-spoločenská funkcia médií
V konkrétnych historických obdobiach vývoja ľudskej civilizácie mali médiá určité
poslanie, ktoré plnili prostredníctvom úloh a funkcií voči spoločnosti a jej príslušníkom.
„Úlohy a funkcie médií sa však menili a stále sa menia v závislosti od konkrétnych
politických, ekonomických a socio-kultúrnych podmienok.“ (Balážová, 2012, s. 55)
Najmocnejším zdrojom upevňovania národnej identity je kultúra ako kol.ektívny výraz
tvorivosti národného spoločenstva. Kultúra ako kultivovanie jednotlivcov a tým celej
spoločnosti, historickej spätosti je významným nástrojom súdržnosti. Výsledkom kultúrnosti je
zušľachťovanie celého človeka. Zmyslom kultúry je zjemňovať surovosť, nízkosť v myslení, v
rečiach, v chovaní a vzbudzovať zmysel pre cnosti ako dôstojnosť, úcta, pokora, šľachetnosť
a zdvorilosť. (Ostatník, 2009) V uvedenom kontexte sa ukazuje jedno z prepojení mediálnej
výchovy a etickej výchovy, ktorej cieľom je o. i. pozitívne ovplyvňovať žiakov, pomôcť im
poznať seba samého, podporovať ich vo vyjadrovaní vlastného názoru, tvoriť kultivovaný
a kultúrny prejav a prezentovať ho pred verejnosťou. Jednou z kompetencií komplexnej
prosocionálnosti je ,,kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.“
(Fridrichová, 2012, s. 21) Jej cieľom je prostredníctvom osvojenia si kultúrneho nástroja
(jazyka) viesť žiakov ku kultúrnemu a kultivovanému vyjadrovaniu sa za pomoci umeleckých
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a iných vyjadrovacích prostriedkov. Súčasťou tejto kompetencie je poznanie a potreba ochrany
kultúrno-historického dedičstva a ľudových tradícií, rešpektovanie vkusu iných ľudí, akceptácia
prejavov inej kultúry.
Médiá v širšom slova zmysle sú akékoľvek komunikačné prostriedky. z hľadiska
mediálnej výchovy sa médiá chápu ako technické prostriedky komunikácie a jej organizácie (či
už osobnej – mail, chat, telefón, list, plagát, CD/DVD/BR nosič a pod. alebo masovej – televízia,
rozhlas, tlač, ich ekvivalenty dostupné na internete, billboard a pod.). Pojem masové médiá
a masová komunikácia nemožno chápať ako synonymá. Masové média sú prostriedky, ktoré
masovú komunikáciu umožňujú a v spoločnosti plnia niekoľko dôležitých funkcií. Okrem
informačnej, korelačnej, zábavnej, majú aj funkciu udržania kultúrnej kontinuity.

MÉDIÁ AKO SPOLOČENSKO-KULTÚRNY FENOMÉN
Médiá ako spoločensko-kultúrny fenomén majú vplyv na mediálne publikum
prostredníctvom mediálnych produktov. Využívajú jazyk, reč ako prostriedok na tvorbu
predstáv detí a mládeže o kultúre, normách, hodnotách a vzorcoch správania. V súčasnej
„informačnej spoločnosti patria medzi najúčinnejšie nástroje presadzovania spoločnosťou
uznávaných hodnôt médiá, nakoľko nielen sprostredkúvajú ale aj spoluutvárajú určité
hodnoty.“ (Balážová, 2012, s. 10) Médiá svojimi posolstvami rôznym spôsobom, v rôznom
rozsahu a intenzite, zasahujú všetkých príslušníkov spoločnosti a tí vnímajú mediálny obraz
skutočnosti, ktorý vznikol. transformáciou objektívnej reality. (Balážová, 2012)
Podľa mediálnych teoretikov masové médiá plnia úlohy, ktoré prispievajú k širšiemu
a dlhodobému prospechu spoločnosti ako celku v kultúrnych a politických záležitostiach. Médiá
v spoločnosti plnia sociálne integrujúce úlohy. Podporujú demokratické usporiadanie
spoločnosti tým, že zaisťujú, aby členovia danej spoločnosti mali k dispozícii poznatky o svete,
ktorý leží mimo ich bezprostrednej skúsenosti. Ovplyvňujú predstavu verejnosti o tom, čo je
dôležité, produkujú také obsahy, ktoré podporujú mocenské pomery, a teda aj rozloženie síl,
pretože médium ,,reprodukuje konsenzus o usporiadaní spoločnosti“. Prezentuje ho ako to, čo
je prirodzené, a tak vedie príjemcu, aby ho považoval za dané. Médiá teda priamo vypovedajú
o spoločensky akceptovanej štruktúre sveta ako o objektívnej realite, a tým pre príjemcu
„konštruujú“ svet ako súbor predstáv a hodnôt a naznačujú mu, čo je „normálne“, čo je
„úchylka“, čo je „extrémne“ a čo „prijateľné“. Jirák a Köpplová (2009, s. 112-113). Mediálna
kultúra a médiá nielen odrážajú reálny život spoločnosti, ale ho aj značne ovplyvňujú, tvarujú
na svoj obraz, podľa vlastných záujmov, korigujú a aj ho riadia. „Každá spoločnosť používa
rôzne prostriedky presadzovania ňou priorizovaných hodnôt, ktoré jej zabezpečia čo najlepšie
fungovanie. A meniace sa spoločenské podmienky sa prejavujú zmenou hodnôt, morálky, či
vznikom nových etických teórií. (Balážová, 2012, s. 10)
V súčasnosti existuje trend, kedy dochádza k odsúvaniu kultúry a umenia na perifériu
spoločenského záujmu. Negatívny vzťah k propagácii hodnotnej mediálnej kultúry prejavujú tie
médiá, ktoré odmietajú akúkoľvek recenziu. Pretrváva dlhodobý proces panvizualizácie, pri
ktorom prevažuje obrazová zložka na úkor textu a jeho informačnej hodnoty. Práve zásluhou
vizualizácie sa najsledovanejšími médiami stali televízia a internet. Televízia ako najsilnejšie
médium ovplyvňuje názorovú sféru spoločnosti, morálne i estetické cítenie človeka, vstupuje
do všetkých oblastí spoločenského, politického i kultúrneho života.
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Nezanedbateľný vplyv na hodnoty prezentované médiami má komercionalizácia, čiže
odklon od hodnotného ku komerčnému umeniu. Médiá podsúvajú divákovi čoraz viac zábavy
na rozličnej úrovni a vnucujú mu svoj vlastný vkus a tým aj názor. Dochádza nielen k zmene
názoru, ale aj k strate kultúrnej identity. Hodnotná kultúra i umenie naďalej existujú, majú len
obmedzené teritórium i pôsobenie a nedokážu sa hlasito presadzovať. (Žilková, 2006)
Účinnosť a vplyv masových médií
Masmédiá sú navrhnuté tak, aby zasiahli veľmi veľké publikum rôznymi spôsobmi. Ich
účinnosť závisí od toho, do akej miery a akým spôsobom sú percipienti schopní vnímať
mediálne obsahy vo forme mediálnych produktov, ktoré im masmédiá ponúkajú. Publikum si
vyberá prijateľné alebo, naopak, neprijateľné obsahy z médií na základe niekoľkých kritérií,
pričom najväčšiu úlohu zohráva jeho vlastná osobnosť, myšlienkové pochody a uvažovanie.
Vplyv médií na spoločnosť i jednotlivcov prostredníctvom mediálnych obsahov je
obrovský. Je to proces dlhodobejšieho zámerného i nezámerného pôsobenia médií na
verejnosť s dosahom na zmenu kultúrnych vzorcov správania sa jednotlivcov v spoločnosti.
Vplyv masmédií zahŕňa nielen priame pôsobenie na publikum, ale i nezámerné pôsobenie,
pretože médiá a ich obsahy sú súčasťou celého spektra ekonomických, sociálnych, kultúrnych i
politických procesov. Nepochybne dôležitú úlohu pri vplyve médií najmä na nedospelých
recipientov má nielen samotný obsah ale i jeho forma. Často sa totiž stáva, že publikum
uprednostní formu pred obsahom, a tak si vďaka nevhodnému výberu najmä deti a mládež
osvojujú aj nekultivované či nekultúrne (vulgárne) vyjadrovanie. Príkladom môže byť internet.
V oblasti internetovej komunikácie sa hovorí o osobitnej komunikačnej sfére, ktorá kladie na
jazyk nové požiadavky a poveruje ho novými úlohami. Výhodou internetovej komunikácie je
fakt, že zrýchlila, zjednodušila komunikačné vzťahy medzi účastníkmi. Napriek fyzickej
vzdialenosti, účastníci komunikujú akoby boli v priamom, bezprostrednom kontakte.
Negatívom komunikácie prostredníctvom e-mailu je napríklad to, že priamy (priateľský)
kontakt sa nahrádza chladným internetovým. Takáto komunikácia stráca bezprostredné,
osobné, ľudské čaro. Internetová komunikácia je najviac rozšírená najmä medzi mladými
ľuďmi, ktorí celé hodiny strávia za počítačom. Ich závislosť na ňom sa odráža nielen na ich
jazykovo-komunikačnom správaní, ale aj na myslení a sociálnom správaní. (Findra, 2013)
Mediálne publikum
Pri medializácii akýchkoľvek informácií nie sú podstatné len tvorca obsahu a médium, ale
i prijímatelia – publikum. Publikum (angl. audience) – súhrn recipientov prijímajúcich
informácie a obsahy prostriedkov masovej komunikácie. Rozumieme ním súbor osôb, ktoré
počúvajú rečnícky prejav alebo sledujú nejaké vystúpenie, a teda označenie osôb, ktoré sú
ovplyvňované rozhodovaním politických alebo správnych inštitúcií; formálne neorganizované
zoskupenie, ktorého členovia majú rovnaké záujmy, sú si ich vedomí a podľa tohto záujmového
hľadiska si vyberajú a prijímajú informácie. (Reifová, 2004)
Mediálne publikum je možné charakterizovať aj ako celok, ktorý prostredníctvom
masových médií organizovane prijíma verejné a všeobecne dostupné informácie a správy,
ktoré slúžia na jeho informovanie, pobavenie i vzdelanie. V súvislosti s pozitívnym vplyvom
médií vznikajú aj „viaceré nežiaduce úkazy, ktoré celkom iste nevznikajú sami osebe, ani
izolovane mimo sociálneho a ľudského, morálneho kontextu, ba neobjavujú sa ani výlučne ako
súčasť technického a technologického vývoja. Sú súčasťou a/alebo odrazom aktuálnej sociálnej
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reality, na ktorej participujú médiá, teda všetko, čo zabezpečuje tvorbu, uchovávanie a prenos
informácií v priestore a čase.“ (Balážová, 2012, s. 16) Publikum možno chápať ako produkt
sociálneho kontextu (podobných kultúrnych záujmov či informačných potrieb), ale tiež ako
produkt masových médií, ktoré si ho formujú podľa vlastných záujmov, potrieb a na svoj obraz.
Publikum je tovar, s ktorým sa dnes bežne obchoduje. Stáva sa čoraz cennejšou komoditou na
mediálnom trhu. s nástupom sieťových médií prichádza typ aktívnejšieho príjemcu, ktorý
správy nielen konzumuje, ale ich chce i sám vytvárať.
Dá zosumarizovať, že mediálne publikum pozostáva z jednotlivcov, ktorí si na základe
nimi favorizovaných hodnôt vyberajú obsahy. Pri rozhodovaní a výbere mediálneho posolstva
zohrávajú dôležitú úlohu aj ďalšie faktory. Je to hlavne sociálne prostredie, v ktorom človek žije
a ktoré má taktiež vplyv na to, akú stopu v ňom pôsobenie médií zanechá.
Mediálny produkt
Mediálne produkty sa podieľajú na formovaní prostredia, v ktorom sa človek pohybuje,
ponúkajú mnoho podnetov na uvažovanie, predstavujú modely riešenia najrôznejších situácií
a vzory správania, rozširujú hranice poznania za hranice bezprostredného okolia, sú aktívnou
súčasťou kultúry. Mediálne produkty sú najnápadnejším, najviditeľnejším a najdostupnejším
prejavom mediálnej komunikácie. Sú to rôznorodé a pestré súbory ,,výrobkov”, ktoré médiá
ponúkajú publiku, ktoré užívatelia médií vyhľadávajú a prijímajú, užívajú si ich.

MÉDIÁ V PROCESE AKULTURÁCIE A ENKULTURÁCIE
Vzťah človeka ku kultúre sa formuje rôznymi spôsobmi a v dvoch základných vzťahoch, t.
j. vo vzťahu k svojej vlastnej kultúre a ku kultúre svojho spoločenstva a vo vzťahu ku kultúre
druhých ľudí a iných spoločenstiev. Obidva vzťahy sa prekrývajú, pretože vzťah ku kultúre
vlastného spoločenstva je zároveň vzťahom ku kultúre druhých ľudí. Prvý vzťah označíme ako
kultúrnu identitu, druhý vzťah ako medzikultúrnu komunikáciu. (Mistrík a kol., s. 517)
Kultivovať vzťahy ku kultúre je náročný a dlhodobý proces, na ktorom participujú viaceré
činitele vo vzájomných súvislostiach. s ohľadom na tému záverečnej práce chceme zdôrazniť
úlohu médií v tomto procese. Médiá sú svojimi technickými a technologickými možnosťami
akýmsi novým životným priestorom detí a mládeže, ktorý je špecifický svojskou kultúrou.
Virtuálny svet médií najmä vďaka možnostiam internetu je fenoménom, ktorý zásadným
spôsobom formuje osobnosť najmä jeho nedospelých používateľov. V ňom sa utvárajú
a formujú vzťahy medzi jeho „obyvateľmi“, prejavujú sa názory a postoje v závislosti aj od ich
skúseností s médiami či mediálnych kompetencií. Tento jav je potrebné rešpektovať, venovať
mu pozornosť a náležitú vážnosť aj vo formálnom vzdelávaní. V uvedených súvislostiach sa na
to javí ako vhodný spôsob integrácia mediálnej výchovy do vyučovania etickej výchovy, ktorá
,,pripravuje mladých ľudí na život, aby v dospelosti prispeli k vytváraniu harmonických vzťahov
nielen v rodine, ale aj na pracovisku, v rámci spoločenských skupín, v štáte a medzi národmi.
Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v
morálnych hodnotách, postojoch a v regulácii správania sa žiakov.“ (Fridrichová, 2012, s. 11)
Pripravovať mladých ľudí na život v uvedenom zmysle by zrejme nebolo komplexné, pokiaľ by
sa nezohľadňovali aktuálne technické a technologické podmienky informačnej spoločnosti,
záujmy mladých ľudí a vplyv médií, ako jedného z najdôležitejších formotvorných faktorov.
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V súvislosti s médiami a ich pozíciou v procese enkulturácie a akulturácie je vhodné
zamerať pozornosť na prostriedky jeho tvorby, t.j. na jazyk, ako na najsilnejší fenomén
mediálnej komunikácie. Jazyk je nástroj na tvorenie, vyjadrovanie a odovzdávanie myšlienok v
ústnej alebo písomnej podobe s určitým cieľom a zámerom. Jazyk je zložitý a bohato
štruktúrovaný systém, ktorý môže fungovať ako komunikačný prostriedok len v spoločnosti.
Jazyk platí aj ako prostriedok poznávania a ukladania poznatkov, ku ktorým sa človek
dopracoval. Poznanie a poznatky tvoria nevyhnutnú súčasť kultúry a kultúrnosti človeka. Jazyk
je tiež súčasťou kultúry, kultúrnych hodnôt, ako aj prostriedkom a formou kultúry a sám sa
stáva predmetom kultivovania človeka. Kultivovaný nástroj dorozumievania a ukladania
poznatkov je významným svedectvom kultúry a kultivovanosti svojich tvorcov a nositeľov.
Jazyk sa tak stáva významnou (a nenahraditeľnou) kultúrnou hodnotou. Jazyk v danom
(národnom) spoločenstve plní aj kultúrno-reprezentatívnu funkciu. (Findra, 2013)
Enkulturácia
Je to proces, v ktorom si človek, člen určitého národa, etnika alebo nejakého
spoločenstva osvojuje už od svojho detstva, ba aj v priebehu celého svojho života jeho kultúru.
Enkulturácia je dynamicko-adaptačným procesom, uplatňuje výberový systém hodnôt
a noriem. Enkulturácia nie je len individuálnym procesom jednotlivca, ale má i kol.ektívny
charakter. Každá nová generácia začína vždy na vyššej úrovni poznania a zručností, lebo
enkulturačný proces jej umožňuje prekonať zložitý proces osvojovania si systému hodnôt
a noriem. Enkulturácia úzko súvisí so socializáciou a enkulturačné procesy sa vždy kryjú so
socializáciou. (Pružinec, 2005)
Proces enkulturácie prebieha tromi spôsobmi.
Vnímanie kultúrnych artefaktov - prežívanie ich významov, prežívanie podnetov, ktoré
kultúra ponúka. Vnímanie a prežívanie kultúrnych artefaktov je absolútne nevyhnutnou
podmienkou pre budovanie a formovanie kultúrnej identity. Hodnotu si človek nemôže osvojiť
bez ich vnímania. Ak človek vníma kultúrne artefakty mimovoľne a nehodnotí ich, potom tieto
artefakty nezasiahnu jeho súkromnú sféru zážitkov.
Tvorba kultúrnych artefaktov. Je to vysoko aktívny vzťah ku kultúre. Vlastná kultúrna
tvorba môže veľmi silno pôsobiť na prehĺbenie vlastnej kultúrnej identity, pretože tým človek
realizuje svoje predstavy. Súčasne môže sledovať pôsobenie svojich produktov po ukončení
tvorby, čím možnosť reálneho zhodnotenia vlastných predstáv ešte vzrastie.
Organizácia kultúrnych činností vlastných alebo činností druhých ľudí. V tomto procese si
človek vyberá z reálnych alebo potenciálnych aktivít vo svojom okolí niektoré, ktoré si osvojuje.
(Pružinec, 2005)
Do osemdesiatych rokov 20. storočia sa kultúrna identita formovala najmä v pracovnom
procese. Dnes sa kultúrna identita utvára v oveľa pestrejších vzťahoch. Pod vplyvom
cestovania, sťahovania, pri miešaní rás a národov a pod vplyvom masmédií vzniká situácia, že
človek si svoje kultúrne väzby uvedomuje oveľa viac v čase oddychu, mimo pracovného času
a v čase realizácie svojich záujmov. Rozhlas a televízia sa v súčasnosti stali každodennými
spoločníkmi človeka. V obidvoch médiách má významné postavenie slovo. Mnoho dnešných
mladých ľudí zanedbávajú beletriu a radšej využívajú internet, alebo sa neprítomne pozerajú
na televíznu obrazovku. Reality show je fenomén, ktorý vstúpil do života slovenskej mediálnej
a medializovanej spoločnosti. Od príchodu reality show značne poklesol všeobecný záujem
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o knihy, avšak celebritami sa stali bezvýznamné osoby, ktoré zväčša čím vulgárnejšie
a arogantnejšie vystupovali, tým boli viac uznávané, stali sa vzormi. A na skutočné hodnoty sa
pozabudlo. Reality show a podobné programy bez zmysluplného obsahu alebo cieľa, sa stali
neodstrániteľnou súčasťou našej kultúry, každodenného života aj detí a mládeže. Aj mnohí
profesionálni pracovníci v médiách pracujú s jazykom neprofesionálne, a tak sa pre
poslucháčov sa stávajú negatívnym vzorom. Jazykové prejavy v mnohých prípadoch nespĺňajú
kritériá kladené na kultúrny a kultivovaný jazykový prejav. Presviedčame sa o tom dennodenne takmer na každom kroku. Stačí započúvať sa do rečových prejavov ľudí na ulici, v
dopravných prostriedkoch, v obchodoch, dokonca pri televíznych prenosoch z parlamentu, ale
aj do rečových prejavov niektorých profesionálnych používateľov jazyka. V jazykovom prejave
sa vyskytujú nedostatky vo výbere lexikálnych prostriedkov, a tak v prejave, ktorý by mal byť
spisovný, sa vyskytujú slangové, subštandardné či nárečové slová, či nedostatky v skloňovaní
alebo v časovaní a v hovorenom prejave sa vyskytujú nedostatky i vo výslovnosti. (Findra,
2013)
Akulturácia
Pojmom akulturácia sa všeobecne označuje proces spoločenských a kultúrnych zmien,
vzájomné preberanie a splývanie odlišných kultúr. Zahŕňa javy, ktoré vznikli v dobe, keď
skupiny jednotlivcov pochádzajúcich z rôznych kultúr vstupujú do stáleho, bezprostredného
kontaktu, ktorý vedie k zmenám v pôvodných kultúrnych vzoroch jednej alebo oboch
skupín.(Pružinec, 2005) Vzťahy, do ktorých človek vstupuje s inými kultúrami, sú súčasťou
bežného a každodenného procesu stretania kultúr. Je to normálny proces medzikultúrnej
komunikácie. Osvojovanie druhej kultúry nie je jednorazovým či náhlym aktom, ale dlhodobým
procesom. (Mistrík a kol., 2001)
Jazyk ako spoločenský jav je aj výrazným nositeľom, uchovávateľom a vyjadrovateľom
národných aj všeľudských tradícií a je najdôležitejším národnoidentifikačným činiteľom.
Národný jazyk vyjadruje identitu príslušného národa a tým zároveň odlišnosť jedného národa
od druhého. V národnom jazyku je uložená národná skúsenosť, národná filozofia, národná
história. s modernizáciou spoločnosti, s rozvojom ekonomiky, s rozvojom cestovného ruchu,
médií sa kontakty medzi ľuďmi a zároveň aj kontakty medzi inými jazykmi zintenzívnili.
Otváranie sa svetu od prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 20. storočia,
nápor inonárodných jazykových prvkov, stupňovanie nárokov na verbálnu komunikáciu,
prítomnosť nových technických prostriedkov, najmä počítačov, to všetko vnieslo zmeny aj do
kultúry jazyka v médiách. Jazyk ako prostriedok výrazne ovplyvnil nástup komerčných
rozhlasových staníc. Ich moderátori prišli s dynamickým a civilnejším prejavom, s novým
slovníkom, s jednoduchým štýlom primeraným bezprostrednejšiemu kontaktu s poslucháčmi
nižších vekových kategórií populácie. Tieto kladné prvky prejavu v spojení s neraz bulvárnym
obsahom v úpornej snahe získať a upútať poslucháčov, často vedie k nekultivovanému prejavu,
k prehreškom voči jazyku. Najbohatším zdrojom nových prvkov v našom jazyku je príliv
anglických slov. Ten môže byť pozitívny, ale aj negatívny, a to najmä vtedy, keď je orientácia na
angličtinu bezdôvodná a nekritická, smerujúca napr. k preberaniu takých slov a zvratov, pre
ktoré má slovenčina plnohodnotný ekvivalent. V jazykovom prejave mladých ľudí sa vyskytuje
nadmerné používanie anglicizmov, nových slangový slov, skratiek, skomolenín. V mnohých
prípadoch použitie anglických slov nie je nevyhnutnosťou Stretávame sa s nimi na rôznych
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úrovniach od hovorového jazyka po reč vzdelancov. Stretávame sa tak s výrazmi ako
deliverovať, mesidž, šérovať niečo, zdôrazniť point, urobiť ďalší step, viesť vorkšop a pod. Do
hovorovej reči zasa prenikajú výrazy ako byť fany, ísť do pabu alebo šopu, zapnúť si písí, pričom
nemožno obísť ani obľúbené citoslovce wow. Osobitne nástojčivo prenikajú anglicizmy,
prirodzene, do profesionálnych slangov, a to napr. v prostredí euroúradníkov, kde sa bežne
negociouje, aproximuje atď., ale aj v univerzitnom prostredí, kde máme medzinárodne
uznávaný titul píejdždí namiesto péhádé, alebo v prostredí informačných technológií napr.
klikanie, mailovanie. Ak sa už slovo preberie a udomácni, nadobúda postupne slovenský
pravopis, ktorého nerešpektovaním sa tento typ chýb dostáva na ďalšiu úroveň. Máme teda
napr. bigbít, džoging, lízing, mejkap, plejbek, softvér, cédečko, čet a četovanie, kouča
a koučovanie atď.
V kontexte so spracúvanou problematikou sa dá konštatovať, že na kultúrnosť človeka
aktívne pôsobí vyhľadávanie, uvedomelé vnímanie, prípadne cieľavedomá tvorba kultúrnych
artefaktov. Sú to procesy selekcie, hodnotenia, tvorby, do ktorých jednotlivec aktívne vstupuje
so svojou kultúrnou identitou a tú si konfrontuje, overuje, prehlbuje alebo modifikuje. (Mistrík,
2001) Médiá majú v tomto procese nezastupiteľnú úlohu. Práve takú, akú majú učitelia (nielen)
etickej výchovy pri rozvíjaní mediálnych kompetencií svojich žiakov. Veď mnohé nevhodné
prejavy správania detí a mladých ľudí, s ktorými sme konfrontovaní v pedagogickej praxi i v
bežnom živote, je možné opodstatnene spájať so vzormi reprezentovanými v médiách.

OBSAHOVÁ ANALÝZA A MOŽNOSTI INOVÁCIE ETICKEJ VÝCHOVY
O PROBLEMATIKU MEDIÁLNEJ VÝCHOVY
Mediálna výchova je naviazaná na rozvoj komunikačných kompetencií. Rozvoj
komunikačnej kompetencie je podporovaný najmä socializáciou v rodine, vzdelávacími
inštitúciami, každodennými skúsenosťami a procesmi celoživotného vzdelávania sa. Rozvoj
komunikačnej kompetencie zahŕňa v sebe i prácu s médiami všetkých druhov a predpokladá
orientáciu v komplexnom svete médií. Schopnosť detí kriticky posudzovať produkty médií nie
je dostatočne rozvinutá. Je potrebné naučiť ich objavovať v nich hodnotné a pozitívne
posolstvá, ktoré formujú ich osobnostný a profesijný rast. V súčasnosti je veľmi ťažké
pedagógom vplývať na žiakov, keď jeden z najsilnejších socializačných faktorov - médiáponúkajú virtuálnu realitu, ktorá je svojím obsahom vzdialená morálnym princípom
a humanizmu a jej vplyv je silnejší ako vplyv reality samej. Médiá sa stávajú stabilnou súčasťou
životnej reality žiakov, ktorí sú vystavení ich permanentnému vplyvu. Spôsob ich nazerania na
svet, zmýšľania o prvkoch reality, vytváranie si hodnotiacich súdov o tejto realite, ich celkové
prežívanie a správanie, to všetko je ovplyvňované aj mediálnymi prostredníkmi reality.
Masmédiá spôsobujú zmenu v myslení, cítení, správaní žiaka, pričom k nej dôjde po recepcii
mediálnych obsahov a to dlhodobej, krátkodobej. Pedagogicky usmerňovať a podnecovať
kritický prístup detí a mládeže k médiám sa stalo úlohou mediálnej výchovy. Mediálna výchova
sa už niekoľko rokov postupne a okrajovo zavádza do vyučovania v jednotlivých predmetoch v
určitých témach. Etická výchova učí žiakov k mravnosti, k morálke, k empatii, k tolerancii,
k spolupráci, učí žiaka komunikovať, byť komunikatívnym a zodpovedným za svoje správanie.
Tu vzniká priestor pre spoluprácu s etickou výchovou, ktorá by mohla pomôcť pri realizácii
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tohto cieľa a to buď zaradením prierezových tém do etickej výchovy alebo jednotlivé témy
rozšíriť o mediálnu výchovu.
Mediálna výchova je súčasťou hodín etickej výchovy v jednotlivých ročníkoch.
V TC Otvorená komunikácia učiteľ vedie žiakov k nepoužívanie vulgárneho jazyka,
slovných vyjadrení, ktoré urážajú, ponižujú osoby, vedie žiakov k uvedomovaniu si príčin
komunikačných šumov a prekážok pri nedorozumeniach, osvojovanie pravidiel a zásad
správnej verbálnej i neverbálnej komunikácie (rozhovor, telefonický rozhovor, SMS, e-mailu,
chatu).
V TC Reálne a zobrazené vzory učiteľ vedie žiakov k odhaleniu prosociálnych vzorov
a odhaleniu negatív ponúkaných vzorov, žiaci tvoria fiktívne interview so svojím vzorom.
V TC Voľný čas žiaci pod vedením učiteľa vytvoria prehľad voľnočasových aktivít od
najfrekventovanejších po najzriedkavejšie. Učiteľ si špeciálne všíma, na ktorom mieste žiaci
uviedli, koľko času trávia posielaním SMS, hraním počítačových hier, chatovaním. Počítačové
hry a videohry fascinujú deti a mládež, zaujímajú často výsostné postavenie vo voľnočasových
aktivitách detí a mládeže. Deti využívajú počítačové hry a videohry ako prostriedok rozptýlenia,
odreagovania sa. Deti siahajú po týchto prostriedkoch zábavy cielene, na úkor iných aktivít.
V TC Riešenie konfliktov a druhy správania učiteľ analyzuje so žiakmi počítačové hry
videohry s násilným obsahom a filmy, ktoré zobrazujú reálne či fiktívne násilie na ľuďoch
a iných živých bytostiach, najmä ak ide o samoúčelne prezentované násilie, jeho extrémne
formy; vulgarizmy, používanie drastických scén riešenia konfliktov, plných krvi vo filme.
V TC Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory vedie učiteľ žiakov k pochopeniu
manipulatívnych spôsobov správania – kyberšikana.
V TC Pozitívne vzory správania (,,hrdinovia všedných dní“) žiaci odhaľujú prosociálne
vzory v médiách a zrealizujú interview so svojím vzorom ,,Vzácny človek“.
V TC Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti sú žiaci vedení
k tomu, aby sexualitu vnímali ako veľkú hodnotu, pričom zobrazovanie pornografie, intímnych
(sexuálnych) vzťahov medzi oboma pohlaviami, erotických scén, ďalej zobrazovanie vzťahov,
ktoré sprostredkovávajú skreslený obraz o role ženy a muža nie sú v súlade s ochranou
dôstojnosti osôb a majú za následok provokáciu, šokovanie a predčasné prebudenie
sexuálneho pudu u detí.
Najviac zastúpená mediálna výchova je 9.ročníku, kde sú vyčlenené TC Mediálne vplyvy.
(7 VH – prosociálne vzory v masmédiách, kritické hodnotenie videoprodukcie a TV programov,
televízna pseudorealita a jej hodnotenie, výchova kritického diváka, možnosti pozitívneho
ovplyvňovania médiami), v TC Závislosti, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život (5VH), je
potrebné doplniť tému Internet a jeho nebezpečenstvo, pretože žiaci chápu internet ako
obrovský anonymný priestor, v ktorom ľudia ľahšie strácajú zábrany. Učiteľ sa snaží dať žiakom
základ, ako sa chrániť pred neželanými a poškodzujúcimi obsahmi a komunikáciou
s nebezpečnými ľuďmi v internete. Za pomoci učiteľov majú spoznať spomínané riziká a v
budúcnosti ich naivne nepodceňovať. Upozorniť na kyberšikanovanie, naučiť žiakov ako
zabezpečiť svoje osobné údaje v jednotlivých sociálnych sieťach.
Média sú fenoménom dnešnej doby. Sú nástrojom na vzdelávanie, obrovskou
encyklopédiou vedomostí, nositeľom veľkej časti modernej zábavy a v podstate väčšiny časti
dostupných informácií. Médiá jednoducho vytvárajú svet okolo nás.
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ZÁVER
V záverečnej práci bolo cieľom poukázať na kultúrno-spoločenskú funkciu médií, ktoré
majú nezastupiteľnú funkciu pri sprostredkúvaní a spolutvorbe aktuálnej kultúry spoločnosti.
V súvislosti s pôsobením mediálnych obsahov na utváranie a formovanie kultúrnej
identity nedospelých recipientov a celkovou kultiváciou ich osobnosti sme sa viac zamerali na
vplyv médií na kultúru jazyka a kultivovanosť jazykového prejavu mladých ľudí so zámerom
zdôrazniť, že jazyk je nielen prostriedok a formou mediálnej komunikácie, ale je aj súčasťou
kultúry a nositeľom kultúrnych hodnôt. Sám sa stáva predmetom kultivovania človeka.
Kultivovaný nástroj dorozumievania a ukladania poznatkov je významným svedectvom kultúry
a kultivovanosti svojich tvorcov a nositeľov. Jazyk je nenahraditeľnou kultúrnou hodnotou.
Jazyk plní kultúrno-reprezentatívnu funkciu, preto je potrebné uvedomené úsilie chrániť či
ochraňovať jazyk. Jazyk ako spoločenský jav je aj výrazným nositeľom, uchovávateľom
a vyjadrovateľom národných aj všeľudských tradícií.
Pri spracúvaní témy záverečnej práce sa celkom prirodzene vynárali možnosti integrácie
mediálnej výchovy do vyučovania etickej výchovy. Najmä s ohľadom na podmienky súčasnej
spoločnosti sa priam žiada témy mediálnej výchovy prepájať s etickou výchovou, pretože
životné pole dnešných detí a mládeže už nie je len v reálnom svete, ale čoraz viac sa presúva
do virtuálneho sveta. Vo virtuálnej realite naše deti a mládež žijú, snívajú, nadväzujú vzťahy,
realizujú svoje záujmy a potreby. Práve preto by sme mali tento jav prijať, rešpektovať ho
a zároveň hľadať a nachádzať také prostriedky, ktorými by sme svojim žiakom pomohli osvojiť
si mediálnu gramotnosť, nadobudnúť spôsobilosti a rozvíjať kompetencie, ktoré im umožnia žiť
šťastný a plnohodnotný život a vyhnúť sa nástrahám mediálneho sveta.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
BALÁŽOVÁ, E. 2012. Rozvíjanie mediálnych kompetencií v etickej výchove. Banská Bystrica :
Pedagogická fakulta UMB, 2012. ISBN 978-80-557-0458-6.
FINDRA, J. 2013. Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania. Martin : Osveta, 2013. ISBN
978-80-8063-385-1.
FRIDRICHOVÁ, P. – HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľ. – VALICA, M. 2013. Manuál na tvorbu
záverečných prác pre vzdelávacie programy Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej
výchovy a Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy
realizovaných v rámci projektu APVV-0690-10 Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy. Banská
Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012. [online]. [cit. 2013.04.28.].
Dostupné na internete: <http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra- etickej-a-obcianskejvychovy/apvv-0690-10-inovacia-edukacnej-praxe-etickej-vychovy/>
FRIDRICHOVÁ, P. 2012. Komplexná prosociálnosť v etickej výchove. Banská Bystrica :
Pedagogická fakulta UMB, 2012. 978-80-557-0353-4.
<http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2001/1/ks2001-1.html>
JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B. 2009. Masová média. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80- 7367-466-3.
MISTRÍK, E. A kol. 2001. Občan a občianstvo. Veľký Biel: Pope Print, 2001. ISBN 80- 968626-6-9.
s. 215-253.

78

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM A SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

OSTATNÍK, M. 2009. Kultúra médií a politiky. In Symbióza médií a politiky. Bratislava : Ústav
politických vied SAV, 2009. ISBN 978-80-970353-0-3.
PRUŽINEC, T. 2005. Viera a život, časopis pre kresťanskú orientáciu. Roč. XV. In. Enkulturácia,
akulturácia. 2005, č. 1, s. 59-65.
REIFOVÁ, I. A i. 2004. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. ISBN 80- 7178-926-7.
ŽILKOVÁ, M. 2006. Globalizačné trendy v mediálnej tvorbe. Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa, 2006. ISBN 80-8050-941-7.

79

MEDIÁLNA VÝCHOVA V ETICKEJ VÝCHOVE

TELEVÍZIA JE TAKÁ... AKO SME MY
Mária DURČÁKOVÁ
Abstrakt
Práca sa zaoberá problematikou televízie a jej poslania v živote človeka i spoločnosti od vzniku
tohto média až po súčasnosť. Popisuje jej súčasné postavenie na mediálnej scéne ako aj vplyv na divákov
s osobitným zreteľom na deti a mládež. Špecifikuje pozitívne a negatívne vplyvy na recipientov. Práca
reflektuje aktuálnu ponuku hodnôt a vzorov pre dnešnú dobu zobrazovaných v televízii a hľadá možnosti
ako správnym výberom televíznych programov rozvíjať osobnosť detí a mládeže.
Kľúčové slová: televízia, publikum, deti, mládež, vysielanie.

ÚVOD
Televízia je súčasťou nášho každodenného života a my sa stávame súčasťou
nekonečných informácií, javov, dejov a posolstiev. Kto vlastne tvorí televízne programy, pre
koho sú určené a čo týmto divákom ponúka? Čím si nás získala a aký význam a zmysel má pre
náš život? Poskytuje príležitosť k všestrannému rozvoju človeka. Súčasne však predstavuje pre
jeho vývoj aj možné riziká. Aká je v tomto prípade úloha, rodičov, učiteľov? Aký vplyv majú
média na výchovu? Povinnosťou nás dospelých je vychovávať deti vo vzťahu k médiám.
Uvedené otázky a hľadanie odpovedí sú predmetom témy záverečnej práce, ktorá sa
zaoberá televíziou ako médiom, ktoré má dnes svoje prirodzené miesto takmer v každej
domácnosti. Je to prostriedok, s ktorým sú deti a mládež zžití od prvých dní svojho života.
Avšak televízia, podobne ako statné médiá, je prostriedok, ktorý môže človeka nielen obohatiť,
ale taktiež mu poškodiť. Média predstavujú príležitosť k vzdelávaniu, kultúrnemu obohateniu
a duchovnému rastu. Často ponúkajú deformovaný pohľad na život, náboženstvo a morálku.
A aké záruky máme v našej spoločnosti, že naša legislatíva chráni kultúru, hodnoty, ľudskú
dôstojnosť? Správna odpoveď by bola zrejme jednoslovná. A práve preto je povinnosťou
dospelých umožniť nedospelým recipientom naučiť sa využívať médiá nielen rozumne, kriticky,
ale aj pozorne a obozretne.
Pri spracúvaní témy záverečnej práce sme hľadali, a priebežne aj nachádzali, súvislosti
medzi etickými hodnotami a vysielanými posolstvami, medzi morálkou a televíznym
programom, medzi vplyvom a dopadom mediálnych obsahov na diváka, dieťa či mládež. Aký
postoj zaujať k danej problematike, ako usmerňovať žiakov vo výbere hodnôt, ktoré robia
človeka človekom. Ako integrovať mediálnu výchovu do etickej výchovy, do základných hodnôt
a správania sa jednotlivca voči sebe samému, k iným ľuďom a k spoločnosti? a ešte ako využiť
získané poznatky z prednášok inovačného vzdelávania pri hľadaní odpovede na otázku, či
televízia skutočne odráža správanie nás, ktorí sme len divákmi.

TELEVÍZIA A JEJ VÝVOJ
Televízia je v doterajšom vývoji ľudstva najvplyvnejším komunikačným prostriedkom. Je
médiom, ktoré má schopnosť tvoriť i usmerňovať verejnú mienku, nálady, hodnoty a vzory u jej
recipientov a navyše aj schopnosť zahlcovať jednotlivca informáciami. Televízia má spomedzi
masových médií najsilnejší vplyv, aj čo sa týka intenzity recepcie. Je preukázané, že až 90
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percent informácií vnímame zrakom, zvyšok pripadá na hlas, texty, ruchy a iné informačné
kanály. Prvé pokusy prenosu obrazu na diaľku sa zrealizovali v roku 1884. Zaslúžil sa o to
vynálezca Paul Nipkow a trvalo vyše päťdesiat rokov, kým sa televízne vysielanie stalo realitou.
Systém sa pokúšali zdokonaliť takmer všetky najvyspelejšie štáty.
V Nemecku už Hitler pochopil, že televízia sa môže stať významným nástrojom jeho
propagandy, zábavy, ktorá mala vplyv na masy (Buermann, 2009). Už v tom čase ľudia
pochopili obrovskú silu tohto média, na ovplyvnenie ľudí a propagáciu svojich, nie práve
morálnych hodnôt. Po druhej svetovej vojne boli pre vývoj televízie mimoriadne žičlivé roky.
Zdokonalila sa kamerová i prenosná technika, začali sa vyrábať nové typy televízorov,
s podstatne kvalitnejším obrazom (Králik, 2009). Štruktúra systému vysielania nového
televízneho média nadobúdala v jednotlivých štátoch odlišné podoby. Záviselo to od
ekonomických koncepcií a možností, od hodnotových tradícií a v neposlednom rade od
politickej reality. Základný rozdiel už v začiatkoch spočíva v odlišnej filozofii vysielania v USA
a v Európe. Americká neoliberálna filozofia trhu vnímala televízne vysielanie ako druh
súkromnej podnikateľskej činnosti orientovanej predovšetkým na zisk. Európske východisko
bolo svojím spôsobom celkom opačné. Európania videli v televízii najmä masový zdroj
informácií, nástroj vzdelávania a kultúry. Až postupom času a vďaka rastu ponuky sa oba
rozdielne prístupy a ich systémy začali vzájomne približovať (Draxler, 2009).
Pojem a koncepcia vysielania a služby sa zrodili vo Veľkej Británii. Prvý generálny riaditeľ
britskej spoločnosti BBC bol John Reith, chcel dosiahnuť nezávislosť BBC od tlakov komercie,
ale aj od vlády. Sníval o type vysielania, ktoré nebude financované komerčnými peniazmi, ale
transparentne priamo občanmi (koncesionárske poplatky) a jeho hlavným cieľom nebude zisk,
ale služba verejnosti v zmysle poslania informovať, vzdelávať a zabávať (Králik, 2009, s. 264).
Tento typ vysielania sa ukázal ako životaschopný a udržal sa bez väčších zmien až do
súčasnosti. Hlavnou príčinou dôveryhodnosti a vysokej prestíže BBC je skutočnosť, že jej
manažérom a tvorcom sa podarilo presvedčiť rozhodujúcu časť spoločnosti o tom, že verejný
záujem je zároveň národným záujmom (Králik, 2009).
Vysielanie verejnej služby v európskych štátoch je spravidla kodifikované zákonom,
v ktorom sú definované aj hlavné oblasti programov vo verejnom záujme. Na zákon nadväzujú
vnútorné smernice, v ktorých sa definuje, čo je verejná hodnota ako sa kontroluje (Králik,
2009). Model vysielania verejnej služby inšpiroval väčšinu európskych štátov pokiaľ ide o obsah
vysielania. Zdôrazňuje sa v ňom tvorba kvalitného programu, objektívne informácie,
vzdelávacie a kultúrne hodnoty. Preto sa tomuto systému často hovorí hodnotový. Uplatnil sa
aj v mnohých mimoeurópskych štátoch ako v Kanade, Japonsku a Austrálii.
Verejnoprávne televízie
Koncept verejnej služby vychádza z tézy, že elektronické médiá sú majetkom verejnosti
a štát iba vytvára a koordinuje podmienky pre ich kvalitné služby. Vysielanie verejnej služby je
obsahovo a strategicky usmerňované a kontrolované systémom dozorných a správnych
orgánov ako správne rady, dozorné komisie, etické panely, v ktorých sú alebo by mali byť,
dôveryhodní a odborne zdatní zástupcovia verejnosti. Preto sa systém vysielania verejnej
televízie považuje za riešenie vedúce k objektivite, pluralizmu a obsahovej nezávislosti.
Štátna televízia je priamo riadená štátom a vládna politika má veľký vplyv na obsah
vysielania. Môže byť financovaná zo štátneho rozpočtu. Televízia je totiž príliš vplyvné médium
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na to, aby sa politici, veľkí hráči biznisu, či rôzne záujmové skupiny nepokúšali využiť svoj vplyv.
Prezident BBC Sir Marmaduke Hussey v tejto súvislosti výstižne povedal: „Nemôžem vyčítať
politikom, že sa snažia ovplyvniť vysielanie BBC, ale budem vyčítať každému pracovníkovi BBC,
ktorý tomuto tlaku podľahne“ (Králik, 2009, s. 266).
Komerčné televízie
Komerčné televízie sú financované takmer výlučne z komerčného vysielania. Tým sa
obmedzujú jej možnosti, pretože sa musí programovo prispôsobiť želaniam väčšinového
diváka, ktorý je najdôležitejším objektom komerčných partnerov.
Vzdelávacie programy sa pripravujú tiež v podobe rôznych (vedomostných) súťaží, pri
ktorých má divák možnosť získať určitú finančnú odmenu, resp. materiálnu cenu. Základom
komerčného vysielania je fakt, že vysielací čas sa dá výhodne speňažiť. s jeho rozširovaním
stúpa počet záujemcov o reklamu svojich produktov - výrobkov a služieb. Pre súkromné
televízie tak vznikala šanca na úspech v obdobiach, kým neexistovala veľká konkurencia. Nie
náhodou sa im hovorilo továrne na peniaze. Existujú aj vzácne výnimky, napr. vo Švédsku
neziskové súkromné stanice (Brečka, 2009).
Predaj reklamných časov sa stal postupne biznisom a začali vznikať špecializované
agentúry. Reťazec vysielateľ – reklamná agentúra – výrobca má dnes rôzne sofistikované formy
a z niektorých reklamných agentúr postupne vyrástli silné nadnárodné spoločnosti
s miliardovými obratmi. Možnosti komerčného podnikania sú takmer neobmedzené. Jediným
všeobecný obmedzením v štátoch EÚ je časový limit: reklame nesmie byť vyhradených viac ako
15 percent vysielacieho času, t.j. 12 minút na hodinu vysielania (Smernica ES 2007).
Avšak aj v komerčných televíziách platia určité princípy, ktoré sa dodržiavajú.
Zjednodušene by sa dalo povedať, že pokiaľ vysielanie nemôže vzdelávať a pomáhať, nesmie
škodiť. Napríklad vysielanie erotických programov je možné iba v neskorých hodinách
a vysielanie pornografie je vynechané úplne (Králik, 2009).
Vývoj televízie na Slovensku
Od schválenia Zákona č. 254/1991 o rozhlase a televízii Slovenska neexistovala reálna
konkurencia pre STV. Zákon pre duálny systém vysielania - založený na súčasnej existencii
verejného a komerčného sektora - dvere otvoril, ale silní hráči sa dlho neobjavovali. V roku
1996 vstupuje na trh súkromná firma Markíza. Spočiatku stavala na amerických filmoch,
seriáloch a sitkomoch, po ktorých bol v krajine bývalého východného bloku veľký dopyt.
Vedenie včas rozpoznalo, že ďalší úspech súvisí s domácimi témami. Začala ľahkou zábavou,
neskôr rozširovala priestor pre obľúbené sitkomy a v skladbe programov sa objavila aj prvá
hodinová dramatická séria. Od roku 2003 je reálnym hráčom na slovenskom trhu aj TV JOJ.
Program tvorí mix známych, no nie vždy úspešných, svetových seriálov a vlastného bulváru
druhej kategórie. Vysielaním starších filmov a seriálov sa zaoberá TV JOJ Plus. Spravodajská
stanica TA3 ako nezávislá spravodajská televízia ponúka aktuálne spravodajstvo z domova i zo
zahraničia, štúdiové besedy, živé vstupy, rozhovory a rôzne relácie.
V súčasnosti na slovenskom mediálnom trhu pôsobia televízie, TV Doma, ktorej cieľovou
skupinou sú ženy od 12 do 54 rokov. Natíska sa otázka - nie je to diskriminácia veku
a osobnosti ženy?. Zas TV DajTo zameraná na mužov, bez vekového obmedzenia, ktorá vysiela
filmy a seriály. Televízia Wau jej program tvoria žánre ako doku reality show, show lifestilové
predovšetkým o bývaní, varení, nakupovaní, svadbách, o chudnutí, o životnom štýle a rôznych
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ďalších ženských témach. Naozaj tieto televízie budú uspokojovať potreby žien a mužov, alebo
svojím programom poukazujú na to, akí sme ľudia spoza obrazovky. Naozaj sa nám páči
arogancia, podvody, hrubé osočovanie, agresivita a veľa iných zobrazovaných nepriaznivých
aspektov ľudského správania?

ÚLOHY A FUNKCIE TELEVÍZIE
Keďže televízia je jedným z typov médií, aj pre ňu platí, že „úlohy a funkcie médií sa
menili a stále sa menia v závislosti od konkrétnych politických, ekonomických a sociokultúrnych podmienok.“ (Balážová, 2012, s. 55).
Podľa zákona 532/2010 Z. z. - Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, má televízia v súčasnosti podľa § 3 poslanie:
1. Rozhlas a televízia Slovenska je vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať službu
verejnosti v oblasti vysielania.
2. Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby, ktorá je
univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá,
pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej
pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň
poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým
aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä
z verejných prostriedkov.
3. Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria spravodajské, publicistické,
dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy,
programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré:
o sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu
vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,
o poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo
svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v
zahraničí na slobodné utváranie názorov,
o rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na
pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné
zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo
etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy
odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických
a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti.
Znenie zákona informuje o úlohe televízie o poskytovaní služieb verejnosti. Má slúžiť,
rozvíjať kultúrnu úroveň divákov a sprostredkovávať kultúrne hodnoty. Aké hodnoty šíri
súčasná televízia v skutočnosti? Aké cieľové skupiny oslovuje a s akými dôsledkami?

MEDIÁLNE PUBLIKUM
Prostredníctvom televízie sú odovzdávané určité posolstvá jednotlivcovi - recipientovi.
Množinu recipientov predstavuje mediálne publikum, ktoré sústavne alebo príležitostne
prijíma mediálne obsahy a posolstvá.
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Jednotlivé druhy publík sa navzájom líšia intenzitou aktivity, čím demonštrujú svoj
spôsob recepcie, vlastný výber jednotlivých médií a v neposlednom rade i postoj k mediálnym
produktom (Pravdová, 2009). Prístupy publika k mediálnym obsahom a posolstvám môžu byť
pesimistické a optimistické. z hľadiska pesimistických prístupov je publikum vnímané ako
množina pasívnych konzumentov. Tí mechanicky konzumujú produkty mediálneho priemyslu
a stávajú sa tak významnou súčasťou komercializácie a kodifikácie masovej komunikácie, ako aj
objektom rôznych manipulačných techník. Naopak aktívne publikum predstavuje tých, ktorí sú
schopní čeliť manipulácii a na základe posúdenia mediálnych obsahov i posolstiev nielenže
interpretovať vlastné súdy a stanoviská, ale sa podieľať sa i na ich ďalšej medializácii
a popularizácii. Sú ďalej schopní slobodne sa rozhodovať pri výbere ponúkanej produkcie
a dokážu interpretovať mediálne obsahy a posolstvá (Pravdová, 2009).
Najzraniteľnejšou skupinou publika sú deti a mládež, ktoré sú často v kontakte
s médiami. Najmä vo voľnom čase a pre nedostatok času zo strany rodičov, pri dlhodobom
sledovaní televízie sa z nich stávajú jedinci so závislosťou (Kunák, 2007). A navyše majú
nedostatok životných skúseností a schopností hodnotiť kvalitu mediálnych obsahov. Preto
súhlasíme s názorom, že „v tomto prípade je jednoznačne ohrozená najmä najmladšia
generácia, ktorá – bez životných skúseností a schopnosti hodnotiť – môže falošné vzory
správania sa pseudoidolov preberať“ (Balážová, 2012a, s. 22).
Televízie formáty
Podľa zákona 532/2010 Z. z. - Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene
a doplnení niektorých zákonov Slovenska, paragraf 5, sú uvádzané hlavné činnosti televízie
charakterizované ako vysielanie, zabezpečovanie tvorby, výroby a nákupu programov.
V súčasnosti na televíznej obrazovke môžeme vidieť rôzne formáty, ktoré majú osloviť
recipientov, čiže nás všetkých, no najmä deti a mládež.
Jedným z najrozšírenejších televíznych formátov sú zábavno-súťažné relácie, pretože
hlavným cieľom relácií vo verejnoprávnych aj v komerčných televíziách je zabaviť divákov. Tým
napĺňajú svoju zábavnú funkciu, ktorá je, tak ako pri ostatných médiách, „zdrojom,
prostriedkom i prostredím rozptýlenia, zábavy, relaxu“ (Balážová, 2012b, s. 56). V poslednom
období sa zábava stáva „ópium duše“ pre človeka traumatizovaného pretlakom každodenných
informácií (Pravdová, 2009). Autori relácií používajú rôzne prostriedky, ktorými sa odvádza
pozornosť publika od každodennej reality a vážnych sociálnych problémov. Príznačné pre tieto
druhy relácií je zabávať sa na úkor iných napr. politikov, príslušníkov národnostných
a etnických menšín. Využívaným prostriedkom zábavy sú slovné narážky, neslušné výrazy,
vulgarizmy. V súčasnosti medzi relácie tohto druhu patrí Partička, Milujem Slovensko a iné. Pri
vedomostných súťažiach ide o preskúšanie vedomostí, alebo zručností súťažiacich na princípe
otázok a odpovedí. Zvyčajne stačí jeden telefonát s otázkou na ktorú vie odpovedať každý, čím
sa vyvoláva u diváka pocit, že má šancu dostať sa do súťaže. Niektoré programy aranžovaním
štúdia, použitím svetla a hudby, výberom otázok súťažiacich zámerne stresujú. Pritom divák pri
televíznej obrazovke má čas rozmýšľať, a tak si vytvára pocit, že je lepší ako súťažiaci, čo mu
dáva odvahu k prihláseniu sa do súťaže. Súťažné relácie sú veľkým biznisom, zvlášť ak sa
uchádzači prihlasujú cez spoplatnené telefónne čísla. Zisky pokrývajú nielen náklady a výhry,
ale dokážu priniesť príslušnej stanici aj veľké zisky (Buermann, 2009). Príkladom známej
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súťažnej relácie je Páli vám to, kde je o. i. zarážajúci výber moderátora, ktorý má výrazné
medzery v slovenskom jazyku.
Rozšíreným televíznym formátom je i talk show, ktorá poskytuje prominentom,
politikom či odborníkom príležitosť seba prezentácie v televízii prostredníctvom rozhovoru.
Pracuje s deficitom pozornosti, výberom strhujúcich tém, zdanlivo empatických moderátorov,
redukciou kultúry dialógu, a tak vytvára miesto pre tých, čo nemajú čo ponúknuť. Typizovaná
scéna predstavuje publikum okolo poloblúka rozostavaných kresiel a signalizuje, že ide
o diskusné prostredie (Pravdová, 2009).Témy sú vytvárané tak, aby sa k nim mohol vyjadriť
každý, kto chce. U niektorých platí zásada, čím jednoduchšia téma a hostia, čím trápnejšie sú
ich výstupy tým lepšie. Hlavne moderátori majú nad hosťom prevahu (Beurmann, 2009).
V súčasnosti patrí medzi známe politická talk schow. Na telo, kde sa diskutuje s predstaviteľmi
verejného a politického života. „Masmédiá a masmediálna politika (štátne, súkromné
masmédiá, masmédiá politických strán a hnutí) by mali objektívne, kriticky, ale nie zaujato
informovať. Mali by slúžiť záujmom základného článku politického systému, t.j. občanom“
(Korim, 2012, s. 20). Pozitívnym príkladom talk show môže byť relácia Anjeli strážni, v ktorej
moderátorka diskutuje so známymi ľuďmi z oblasti vedy, kultúry, umenia, športu a pod. A ktorí
prezentujú svoj pohľad na život a na hodnoty.
Doku a reality show vytvára priestor pre obyčajných ľudí, ktorí chcú byť mediálne známi.
Podmienkou účasti je ochota zverejniť svoj život, nechať sa ukazovať a predvádzať. Majú
podobu hry ako Big Brother, v ktorom diváci rozhodujú o zotrvaní hráčov v programe. Zdá sa,
že mnoho divákov má potešenie v tom, že môže druhých pozorovať pri každodenných
záležitostiach a počúvať ich rozhovory. A tak sa stáva, že nemáme čas vnímať reálne sociálne
prostredie. Namiesto toho, aby sa divák venoval deťom, partnerovi, pozoruje každodenné
prežívanie s osobami, s ktorými nemá nič spoločné. Ľudia z obrazovky sú pre neho časom
dôvernejšími známymi ako osoby, ku ktorým má reálny vzťah. Vytvárajú sa z nich ikony, ktoré
zasahujú do života jednotlivcov. Výhodou pre producentov týchto programy je pomerne nízka
nákladovosť a vďaka zapojeniu divákov prostredníctvom výhier a hlasovania cez spoplatnené
telefónne čísla, či vysielaním reklamy, prinášajú televíziám veľké zisky. z ekonomického
hľadiska sú stále vyhľadávaným formátom, ktorý má uspokojovať reálne potreby divákov.
(Beurmann, 2009). Príkladom je relácia „Deň a noc“, kde mladí ľudia riešia svoje každodenné
rozhodovania, odkrývajú svoje vnútro a stávajú sa „mediálne známi!“ Hierarchia hodnôt
v oblasti správania sa k sebe, k iným, k svetu je zvrátená. Morálka svojím systémom hodnôt
poskytuje človeku kritérium správania sa. Občasný konflikt medzi tým, čo je a tým, čo má byť je
morálny konflikt (Kaliský, 2012). A tu je možné poukázať na mnohé konflikty, ktoré sú
prezentované v televízii, ako prirodzené a normálne. V napr. v prípade show Geissenovci, kde
„ťažký“život milionárov ukazuje absolútny útek od reality. Aj v tejto súvislosti sa ukazuje
opodstatnenie prepojenia mediálnej výchovy a etickej výchovy. Pri téme Mať lebo byť, keď
žiaci tvorili rodinný rozpočet, prevládol názor miliónových príjmov a bezstarostného života.
Dôležitým sa stáva vlastnenie majetku, čiže mať a viesť konzumný spôsob života. „Konzum nám
ponúka určitý pocit istoty a bezpečia. Každý človek sa snaží uspokojovať svoje potreby čo
možno najlepšie. z ekonomického pohľadu je konzumný spôsob života možnosťou ako zvyšovať
výrobné kapacity a tak uspokojiť stále väčší dopyt po tovaroch a službách, ktoré nám trh
ponúka“ (Kyseľová, 2012, s. 27).
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Talentová show je vysielací formát, ktorý sa obracia najmä na mladých a odvážnych ľudí.
Víťazi mávajú zaistený krátkodobý úspech a slávu a s tým získavajú mediálnu a verejnú
pozornosť. Každý mladý sníva o tom, aby bol slávny a obdivovaný. Mnohí hoci nemajú žiadny,
alebo len obmedzený talent, skúšajú svoje šťastie (Beurmann, 2009). Niekedy i ponižujúce
hodnotenie poroty, zosmiešňovanie, ironické poznámky ohľadne výkonu, vzhľadu vedie
k znevažovaniu ľudskej dôstojnosti. „Účinkujúci sa podľa scenára dobrovoľne nechávajú
ponižovať. Či už samotnou izoláciou od skutočného sveta, stratou intimity, nezdravou rivalitou
a s ňou neprístojným správaním účinkujúcich, intrigami, ohováraním, vulgarizmami atď.“
(Balážová, 2012a, s. 22). Preto súhlasíme s názorom citovanej autorky, že vidina zisku, slávy je
zrejme silnejšia než slušnosť a mravné zásady (Balážová, 2012a). Paradoxné je, že uvedené
a ďalšie podobné javy v zábavných televíznych reláciách nevedú k zníženému počtu záujemcov
o tento typ programov, skôr naopak. Zdá sa, že čím sú výstupy účinkujúcich trápnejšie, tým
viac diváci získavajú dojem, že oni sú lepší a tiež majú šancu na výhru. Príkladom tohto žánru sú
súťaže „Superstar“, Slovensko má talent“a pod.

VPLYV TELEVÍZIE NA DETI A MLÁDEŽ
V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa televízia stala hlavnou voľnočasovou
aktivitou mládeže a detí. Svoj podiel na tom majú rodičia, pretože niektorí deti k televízii
doslova odkladajú. Frekvencia sledovania televízie od roku 1982 rástla, najintenzívnejšie po
roku 1989. Do televízie sa totiž dostali programy, ktoré boli dovtedy zakázané. Rozdiely
v množstve času, ktoré deti mládež venujú sledovaniu televízie, sú dané hlavne vzdelanostnou
a sociokultúrnou úrovňou rodičov, ako i životnou úrovňou a návykmi pri sledovaní televízie.
Detstvo je obdobie života človeka, ktoré najviac podlieha vonkajším vplyvom prostredia
a výchovy v rodine. Osvojené spôsoby správania, postoje, návyky a tendencie k tvorivému či
konzumnému spôsobu života v detstve, sa často prenášajú aj do dospelosti.
Pozitívne vplyvy televízie
Podľa zákona 532/2010 Z. z. - Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska - má televízia za
úlohu tvoriť hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, programy pre deti a mládež.
Majú byť založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievať k etickému vedomiu a
k environmentálnej zodpovednosti. A aká je skutočnosť? Sú naplnené úlohy, ktoré má plniť
televízia zo zákona?
Pozitívne účinky televízie nebývajú v odborných zdrojoch vyzdvihované tak často ako
negatívne, aj keď sa ich existencia a pozitívny vplyv na psychiku príjemcu nepopiera. Napriek
množstvu negatív má televízia aj viaceré výhody. Patria medzi ne napr. názornosť (názorné
zobrazovanie javov, procesov a udalostí, ktoré inak divák nemá možnosť vidieť), možnosť silne
upútať pozornosť pôsobením na viaceré zmysly recipienta, dostupnosť média, a teda aj
možnosť prekonávať bariéry medzi ľuďmi. Medzi ďalšie pozitívne účinky televízie patria:
 informovanie o rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho života;
 získavanie nových vedomostí aj doplnkových k už vytvorenému základu;
 sprostredkovanie skúseností, ktoré sa nedajú získať v reálnom živote;
 pohnútky na vykonávanie rôznych prospešných aktivít;
 uvedomenie si dôležitosti hodnôt, ako je láska, porozumenie, pomoc..;
 poskytovanie hodnotných estetických a umeleckých zážitkov;
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zobrazovanie modelov pozitívnych spôsobov reakcií v medziľudských vzťahoch
(Baluchová, 2011).
Dá sa zosumarizovať, že televízia obohacuje život diváka, rozširuje mu obzory,
sprostredkováva udalosti a zážitky z najrôznejších kútov sveta.
Negatívne vplyvy televízie
Ak sme v predošlej časti popisovali pozitívne účinky televízie, treba dodať, že najmä jej
časovo predimenzované sledovanie môže mať aj negatívne dôsledky, pretože prispieva
k celkovej presýtenosti podnetmi, narušuje najmä deťom a mládeži denný rytmus,
ochudobňuje ich o spánok a prispieva k pasívnemu a konzumnému životnému štýlu.
Medzi najčastejšie negatívne vplyvy médií, a teda aj televízie, na deti a mládež patria:
 Narušenie pozornosti detí, ktoré je dôsledkom dramatickej výstavby televíznych
programov. Pri pravidelnom sledovaní takýchto programov sa znižuje schopnosť
koncentrácie na činnosti, ktorým takáto dynamika chýba.
 Narušenie hodnoty autentických zážitkov, priveľa hodín v kontakte s médiami znižuje
citlivosť na to, čo v reálnom živote deti prežívajú. Reálne zážitky sa im zdajú menej
zaujímavé, banálne v porovnaní s tými, ktoré sprostredkúvajú médiá. Takto môže dôjsť
k strate zmyslu pravosti života (Baluchová, 2011). Televízia má v prvom rade
deštruktívny vplyv na vnímanie reality. Nelogickosť karikatúr, osôb, ktoré lietajú
a robia všetky možné fantastické veci, nesmierne ovplyvňuje prekypujúcu
predstavivosť detí. Fakt, že vidia, niektorého hrdinu zneškodňovať protivníka, hoci
vedia, že sami by to tak nemohli urobiť, mení ich vnímanie reálneho a nereálneho
sveta. Dlhé hodiny strávené pred televíziou mu postupne stierajú hranicu medzi
skutočným a neskutočným a stáva sa z neho dieťa neschopné zhodnotiť dôsledky
svojich činov. „Televízia však podmieňuje aj ich správanie k ľuďom v realite. Skutoční
ľudia sú vnímaní akoby boli na televíznej obrazovke. Deti ich chcú vypnúť, hoci aj
s nožom alebo revolverom, bez najmenšej výčitky. Plodom televízneho násilia môže
byť aj jeho napodobňovanie. Obrazy násilia modifikujú do hĺbky psychiku televízneho
diváka, najmä mladistvého. Dieťa stráca zmysel pre realitu, ktorá ho sprevádza počas
celého života“ (Vančíková, 2012, s. 32).
 Redukcia rečového prejavu na jednoduché frázy, skratkovité vyjadrenia, symboly,
preberanie nespisovného vyjadrovania. Jazykový prejav sa zhoršuje, súvislé
vyjadrovanie myšlienok a pocitov sa stráca. Tieto poruchy sa nazývajú funkčný
analfabetizmus, vedieť čítať a písať, ale nevedieť využiť tieto schopnosti. Televízia má
na tom veľký podiel. Hoci mládež abecedu teoreticky ovláda, veľký počet z nich má
extrémne zredukovanú slovnú zásobu, má veľké ťažkosti napísať pár riadkov slohu,
pochopiť hoci aj krátky text a prejsť od konkrétneho k abstraktnému, od objektu ku
konceptu (Berrou, 2012).
 Vynucovanie si sledovania konkrétnych, pre dieťa nevhodných relácií s odvolávaním sa
na komunitu spolužiakov, kamarátov. Situáciu zhoršuje i narastajúci počet detí, ktoré
majú televízor vo vlastnej izbe. Keď deti pozerajú večerné vysielanie, idú neskoro spať.
Spánok je nedostatočný, nie sú schopné sústrediť sa na školskú prácu, čo je na druhý
deň viditeľné. Často, hoci aj dieťa ide spať načas, ťažko zaspáva, lebo bolo predmetom
mnohorakej stimulácie a rozmýšľa o programe, ktoré videlo alebo je rozrušené, lebo
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ho poslali do postele počas zaujímavého filmu. Tiež mu môže prekážať pri zaspávaní, že
nevie ako skončil film.
 „Médiá nepodávajú obraz reálneho, ale tzv. karikovaného detstva. Detstvo je
prezentované ako niečo neposlušné a pridrzo samoľúbe. Keď sa tak deti správajú
v reálnom živote, dochádza ku konfliktom a deti strácajú orientáciu samé v sebe“
(Baluchová, 2011, s. 124).
 Zdravotné následky nadmerného času prežitého s médiami sa spájajú s obmedzeným
pohybom na čerstvom vzduchu, chorobami chrbtice, zhoršenou kvalitou zraku,
poruchami nervového systému, obezitou, závislosťou atď. Fyzické poruchy u detí
spôsobuje pokles telesnej výkonnosti, resp. fyzickej formy. Často počuť učiteľov
telesnej výchovy o slabej kondícii, vytrvalosti žiakov. Sledovanie televízie môže
u niektorých detí spustiť skutočné migrenózne záchvaty, únavu zraku, zhoršuje držanie
chrbtice, kyfózy a Skoliózy v dôsledku fyzickej inaktivity a polôh zaujímaných počas
dlhého sledovania programu (Berrou, 2012).
 Za jedno z najväčších negatív televízie sa považuje vplyv zobrazovaného násilia a jej
potenciál vyvolávať agresívne správanie nedospelých recipientov. Spôsob, akým je
násilie vykresľované, predstavuje vážne riziko, pretože ich učí, že násilie je žiaduce,
nevyhnutné a bezbolestné obeť. Ak je prezentované príliš často, vytvára zdanie, že je
bežnou záležitosťou.
Nepremyslené napodobňovanie násilných aktov v televízii môže mať dramatické
následky. Exhibícia násilia alebo sexuálnych činov i tých, ktoré ignorujú najelementárnejšie
morálne pravidlá v rozmeroch, ktoré zďaleka presahujú všetko, čo môže jednotlivec zažiť
v skutočnosti, vzbudzuje v živote hlboký pocit neistoty, strachu a dezorientácie. Mladí sa cítia
stratení, nevedia si vybrať, čo je správne a podliehajú vážnej deformácii charakteru, čo ešte
znásobuje ich pocity poblúdenia (Berrou, 2012, s. 20). V diele Televízia, droga, z roku 1978
Marie Winnovej, autorka kladie otázku, či necitlivosť mladých zoči-voči televíznemu násiliu
nezapríčiňuje istým podielom stúpanie delikvencie mladistvých v USA v posledných
desaťročiach? Autorka zdôrazňuje, že televízia má deštruktívny vplyv na vnímanie reality.
Nelogickosť karikatúr, osôb, ktoré lietajú a robia všetky možné veci, dokážu zneškodniť
protivníka jednoduchým úderom ruky - hoci vedia, že sami by to nemohli urobiť - mení ich
vnímanie reálneho a nereálneho sveta. Dlhé hodiny strávené pred televíziou mu postupne
stierajú hranicu medzi skutočným a neskutočným. Postupne sa stáva neschopným zhodnotiť
svoje činy (Berrou, 2012). Pri častom sledovaní násilia dieťa stráca kontrolu nad svojimi
agresívnymi pudmi a tak dochádza k morálnemu otupovaniu. (Slivka, 2007).
Plodom televízneho násilia môže byť jeho napodobovanie. Obrazy násilia a úchylného
sexuálneho správania modifikujú do hĺbky psychiku televízneho diváka, najmä mladistvého.
Túto poruchu charakterizuje strata morálneho zmyslu, ktorá môže mať nepredvídateľné
následky počas celého života danej osoby a vedie až k menšej či väčšej strate zmyslu pre realitu
(Berrou, 2012). Vplyv televízneho násilia v rôznych stúpa. Zakaždým je obviňovaná televízia.
Rôzni odborníci v Anglicku, vo Francúzsku poukazujú na zhubný vplyv videofilmov, ktoré
privádzajú deti k tomu, aby v hrách reprodukovali scény násilia a ktoré úplne narúšajú ich
morálne hodnoty a sexuálne správanie. Američan Robert M. Liedert, detský psychológ,
poukázal na to, že agresivita mladých, ktorí sú konzumentmi brutálnych televíznych vysielaní,

88

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM A SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

stúpa až na 300 percent. V štúdii vychádzajúcej z prieskumu na viacerých školách v Hamburgu,
98 percent profesorov vyhlasovalo, že televízia prispieva k zlému správaniu žiakov. (Berrou,
2012)

INOVÁCIA OBSAHU ETICKEJ VÝCHOVY
Vzhľadom k zvolenej téme „Televízia je taká ako sme my“, je možné v etickej výchove
riešiť v základných témach etickej výchovy charakteristické znaky televízie, porozumieť
pravidlám fungovania televízií.
V téme otvorená komunikácia na základe ponúkaných televíznych formátov sledovať
komunikačné schopnosti jednotlivcov, vedieť ich kriticky zhodnotiť, a vytvárať si vlastný názor
na komunikáciu medzi ľuďmi. Zamerať sa na verbálnu i neverbálnu komunikáciu, ktorá má
vplyv na ľudskú dôstojnosť, ktorá je ďalšou témou etickej výchovy. V kapitole úlohy televízie je
poskytovať službu verejnosti a rozvíjať kultúrnu úroveň divákov bez ohľadu na pohlavie, rasu,
farbu pleti a mnohých iných aspektov. Je potrebné posúdiť či v jednotlivých ponúkaných
formátoch televízia nemanipuluje s ľudskou dôstojnosťou a negatívne ju ovplyvňuje. Na druhej
strane hľadať pozitívne hodnoty, ktoré poskytuje a tým rozvíja osobnosť dieťaťa.
V téme pozitívne hodnotenie iných sledovať v jednotlivých televíznych formátoch
správanie a hodnotenie jednotlivcov na základe predvedených výkonov, vedieť kriticky posúdiť
jednotlivé výroky a ich dopad na súťažiaceho. s tým súvisí aj nebezpečná hra sa c citovou
oblasťou človeka.
V téme tvorivosť a iniciatíva podnietiť tvorivé myslenie žiakov v oblasti medziľudských
vzťahov. Pozorovaním televíznych formátov vedieť vytvoriť program, televízne spravodajstvo,
ktoré by rozvíjalo osobnosť k prosocionálnemu správaniu.
Téma empatia znamená schopnosť pochopiť spôsob uvažovania druhej osoby a vcítiť sa
do citov druhej osoby aspoň natoľko, aby sme vycítili, že určitá skutočnosť je pre druhého
príjemná alebo nie. Sledovaním televíznych programov pozorovať empatické správanie
ponúkaných vzorov z oblasti kultúry, športu i obyčajných ľudí. Hľadať v ich správaní pozitívne
vplyvy pre nasledovanie ich príkladu.
Téma asertivita rozlišuje správanie pasívne, agresívne a asertívne. Pasívny človek
podľahne manipulácii proti svojej vôli, agresívny človek v konfliktných situáciách nešetrí
nevhodnými slovami, hnevom. Asertívne správanie sa prejavuje u človeka, ktorý je priamy,
snaží sa vyjadriť to čo chce, aby druhí pochopili. Je potrebné rozlišovať mediálne posolstvá
určené mediálnemu publiku, ktoré sa môže stať objektom manipulácie zo strany televízie.
Téma reálne a zobrazené vzory súvisí s pozorovaním vzoru a osvojovaním si istého druhu
správania. Televízia poskytuje veľa príležitostí na pozorovanie a hľadanie vzorov. Vedieť
rozlišovať medzi negatívnymi a pozitívnymi vzormi, ktorý prezentujú svoje hodnoty, ktoré sú
často opakom etických hodnôt. Je potrebné v štruktúre televízneho programu hľadať aj vzory,
ktoré sú prosocionálne.
Téma prosocionálne správanie obsahuje prvky ako je spolupráca, pomoc, darovanie,
delenie sa. Vedieť spolupracovať v súčasnej spoločnosti je náročná forma prosocionálneho
správania. V ponúkaných televíznych formátoch hľadať prvky prosocionálneho správania.
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ZÁVER
Je televízia taká ako sme my? Pri hľadaní odpovede na túto otázku sme prechádzali
vývojom a počiatočným nadšením jej vynálezcov po súčasnosť. Je fakt, že neodmysliteľne patrí
do nášho každodenného života. Je v súčasnosti najpôsobivejším prostriedkom masovej
komunikácie, ale trvalo jej dlho, kým sa od technického vynálezu dostala do využitia v praxi.
Architektúra televízneho systému sú v každej krajine späté s historickými tradíciami,
s hodnotovým rebríčkom spoločnosti, s prevládajúcimi ekonomickými koncepciami. Možno
povedať, že už v začiatkoch televízie ju vedel nacistický režim využiť v prospech svojej
„propagandy“. Hoci táto skutočnosť nie je príkladom pre vysielanie, Európania televíziu
pokladali za zdroj informácií, nástroj vzdelávania a kultúry. Filozofiu televízneho vysielania
vnímali zasa v USA ako druh podnikateľskej činnosti orientovanej hlavne na zisk. s vývojom
televízie a spoločenským rozvojom vzniká duálny systém, čo znamená koexistenciu dvoch
odlišných sektorov, verejného a súkromno-komerčného. Hlavný rozdiel medzi nimi je v zdroji
získavania financií. Prioritou verejnej televízie sú (mali by byť) kvalitné programy, služba
dostupná pre všetky skupiny divákov, dôveryhodnosť najmä v spravodajstve a žánrová
rozmanitosť. Určujúcim znakom úspešnosti komerčnej televízie je zisk. V práci sme poukázali
na úlohy televízie podľa platnej legislatívy. Medzi jej priority patrí vysielanie, poskytovanie
programovej služby, ktorá má rozvíjať kultúrnu úroveň divákov, sprostredkúvať kultúrne
hodnoty a viesť k etickému vedomiu. Skúmali sme mediálne publikum, ktoré prijíma obsahy
a posolstvá televízneho vysielania. Aktívne a pasívne publikum sa navzájom líšia intenzitou
aktivity, čím demonštrujú svoj spôsob recepcie, výber médií aj postoj k mediálnym produktom.
Aktívne publikum predstavuje tých, ktorí sú schopní slobodne sa rozhodovať, pasívne publikum
prijíma, čo mu je ponúknuté. Popísali sme niektoré televízne formáty, v ktorých sa dôležitým
neraz stáva zisk na úkor zdravého rozumu.
Spracovaním témy záverečnej práce sme chceli poukázať na fakt, že mediálny trh je
presýtený reklamou, násilím, podvodmi. A tak najmä vysielanie zábavných, súťažných relácií,
show nechráni ľudskú dôstojnosť, neprináša vzory hodné nasledovania. Skôr prehlbuje krízu
manželstva, rodiny, osobnosti človeka a spoločnosti. I keď televízia by mala v prvom rade
pozitívne vplývať na deti a mládež, zarážajú výsledky empirických výskumov, ktoré potvrdzujú
názory psychológov a pedagógov, že časté sledovanie televízie narušuje pozornosť detí,
redukciu rečového prejavu, zdravotné následky. Dnes je možné i to, že počas celého dňa sa
deti dostanú do styku s násilím, vraždami, ťažkým ublížením na zdraví, pri sledovaní televízie,
ktoré môžu byť spúšťačom agresívneho správania. Práve v tejto situácii by mal byť v etickej
výchove venovaný náležitý priestor mediálnej výchove. V lepšom prípade by mala byť
samostatným predmetom, aby mohla vybaviť žiaka aspoň základnou úrovňou mediálnej
gramotnosti, aby ďalej mohol nadobudnúť spôsobilosti a rozvinúť mediálne kompetencie. To
však predpokladá i mediálne kompetencie učiteľa, a teda konkrétne osvojenie si poznatkov
o fungovaní a spoločenskej úlohe médií, jeho schopnosť prijímať, analyzovať a interpretovať
mediálne obsahy a zároveň získať spôsobilosť aktívne sa zúčastňovať mediálnej komunikácie.
Učiteľ vybavený týmito kompetenciami je jedným z predpokladov vychovávať ľudí, ktorí
nebudú ľahostajní a bez morálnych hodnôt, so vzťahom k sebe, k iným a k spoločnosti.
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A keď sa pozrieme na titul záverečnej práce môžeme povedať, že televízia by mala byť
taká ako generácia, ktorá predstavuje jej publikum, a teda diváci s vlastnou identitou a zrelým
morálnym úsudkom.
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MÉDIÁ AKO SOCIALIZAČNÝ FAKTOR
Janka CIPCIAROVÁ
Abstrakt
Práca reflektuje médiá z hľadiska ich úloh a funkcií vo vzťahu k človeku i spoločnosti, s osobitným
zreteľom na ich pozíciu v procese socializácie detí a mládeže. s ohľadom na podmienky informačnej
spoločnosti poukazuje na médiá ako jeden z najvýznamnejších socializačných činiteľov. Osobitná
pozornosť je v práci venovaná vplyvu obsahu mediálnych posolstiev a kyberpriestoru na hodnotovú
orientáciu detí a mládeže.
Kľúčové slová: Média. Socializácia. Socializačné činitele. Dieťa. Mládež.

ÚVOD
Predložená záverečná práca je venovaná vplyvu médií ako významného socializačného
faktora. Je to téma, ktorá je stále viac aktuálna vzhľadom na súčasné spoločenské podmienky,
ktoré sú o. i. príznačné prebytkom informácií.
Téma práce ktorú som si vybrala, ma zaujala najmä preto, že v dnešnom svete sa
vyskytuje mnoho činiteľov, ktoré vplývajú na jednotlivca, ale aj na celú spoločnosť a jedným
z nich sú práve médiá. V každodennom živote sme konfrontovaní, či už prostredníctvom
masmédií alebo osobnej skúsenosti, s novými, výdobytkami techniky a technológií či inými
doteraz neznámymi javmi a procesmi. Všetky tieto vplyvy človek vníma, musí sa s nimi naučiť
žiť, rešpektovať ich. Základom je dodržiavanie určitých zásad, hodnôt a noriem, ktoré by mali
ľudia rešpektovať. Práve tieto ale aj iné dôležité otázky rieši etická výchova v spojení práve
s mediálnou výchovou.
Cieľom záverečnej práce je poukázať na možnosti prepojenia predmetu etická výchova
a prierezovej témy mediálna výchova pri chápaní vplyvu médií na formovanie osobnosti. Médiá
sú súčasťou nášho každodenného života, využívame ich doma, v práci, deti v školách aj vo
voľnom čase. Prinášajú nám informácie o dianí doma a vo svete, zábavu a rozptýlenie. Stačí
stlačiť gombík a my sa dostávame do celkom iného sveta, plného zvukov, obrazov, ľudí
a udalostí, ktoré by sme inak ani nemuseli a v niektorých prípadoch ani nemohli vidieť.
Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. Prvá kapitola je venovaná socializácii a jej
činiteľom. Popisujeme v nej, ako tieto činitele vplývajú na jedinca, a ako sa zintenzívňuje vplyv
práve socializačného činiteľa „média“. V druhej kapitole sa zaoberáme úlohami a funkciami
médií v informačnej spoločnosti. Tretia kapitola je venovaná médiám v procese socializácie.
Negatíva a pozitíva médií ako socializačného faktora, ako média vplývajú na nás v
každodennom živote.
Tému záverečnej sme spracovali na základe štúdia monografickej odbornej literatúry
slovenských aj českých autorov. Informácie sme tiež čerpali z odborných časopisov v printovej
podobe, ako aj z online zdrojov.

SOCIALIZÁCIA A JEJ ČINITELE
Socializácia je celoživotný proces sociálneho učenia, na základe ktorého si osvojujeme
sociálne normy, vzorce správania, postoje, hodnoty, zvyky a zručnosti, charakteristické
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a žiaduce pre danú kultúru. Je to komplexný proces, v rámci ktorého sa stáva človek ako
biologický tvor sociálnou bytosťou, a to prostredníctvom sociálnej interakcie (vzájomného
kontaktu s inými ľuďmi) a komunikácie s druhými bytosťami.
Socializáciou jedinec nadobúda schopnosť správať sa ako člen určitej skupiny či
spoločnosti. Spočíva v osvojení si noriem, hodnôt, spôsobov správania a zároveň cez
socializáciu človek rozvíja vlastné individuálne schopnosti pre aktívne pôsobenie v spoločnosti.
(Ondrejkovič, 2004, s. 44-72) Úlohou povinne voliteľného predmetu etická výchova je
vychovávať osobnosť, ktorá bude mať vlastnú identitu a hodnotovú orientáciu. Pripraví
mladých ľudí pre život, aby raz ako dospelí vytvárali harmonické a stabilné vzťahy v rodine, na
pracovisku a spoločnosti.
Medzi základné činitele socializácie zaraďujeme rodinu, rovesnícke skupiny, učiteľov,
pracovnú skupinu a masmédiá. Rodina je primárnym nositeľom kultúry, ktorá poskytuje
základy noriem a hodnôt danej spoločnosti. Vedie dieťa v spoločenskom živote v prostredí, v
ktorom vyrastá, učí ho orientovať sa vo svete symbolov. Rodinná výchova zoznamuje dieťa
s kultúrnymi vzorcami (tradície, zvyky, mravy, zákony, tabu a pod. tým, že sa dieťa učí
rešpektovať požiadavky rodičov a je sankcionované za ich nesplnenie. V predmete etická
výchova je jedna zo 16 tém venovaná práve rodine, v ktorej žijeme. Tento tematický celok sa
venuje hlbšiemu poznaniu vlastnej rodiny tomu, ako poznáme svoju matku, svojho otca,
súrodencov. Zároveň zisťujeme, ako uplatňovať sociálne zručnosti v rámci rodiny, ako sa stať
empatickým, otvorene a citlivo komunikovatívnym a zároveň asertívnym. Všetko je založené na
vzájomnom pochopení rodičov a súrodencov, na dobrých vzťahoch v rodine, tolerancii
a rešpektovaní autority a vzťahoch medzi súrodencami. Rovesníci sú faktorom, ktorý
všeobecne zodpovedá za utváranie osobnosti v každom veku. Vytvára sa skupinová afiliácia
(zlepšenie interakčných schopností zo strachu, že jedinec nebude prijatý do skupiny) strach
alebo nepriateľstvo k cudzím skupinám, vnútroskupinové súperenie o status a hľadanie, či
formovanie blízkych vzťahov. Taktiež sa tvorí význam priateľstva a vzniká význam
sebaponímania v rámci sociálnej skupiny. Učitelia majú silu a zodpovednosť, pretože sú v
kontakte s celou skupinou detí. Môžu výrazným spôsobom ovplyvniť postoje a správanie
jednotlivých žiakov i celej skupiny. Učitelia majú preto vďaka pôsobeniu na vzťahy vrstovníckej
skupiny vo svojich triedach veľmi dôležitý socializačný vplyv. Ich osobnostné vlastnosti sú
neodmysliteľnou súčasťou edukačného procesu a procesu socializácie. Pracovná skupina je
typom skupiny s významným socializačným vplyvom, ktorá vytvára konkrétne sociálne
prostredie, v rámci ktorej jednotlivci vykonávajú svoju hlavnú činnosť a to prácu Primárne ciele
socializácie majú zaistiť kontinuitu ústredných hodnôt organizácie a poskytnúť novým
pracovníkov rámec reagovania na pracovné prostredie a na koordináciu s inými pracovníkmi.
Socializačný proces je často skôr neformálny ako formálny a plánovaný. Pracovník sa učí v
organizácií tým, že v nej existuje, napodobňuje žiaduce formy správania. Práve predmet etická
výchova, ktorý je založená najmä na kooperácii, v značnej miere podporuje socializáciu
jednotlivca. Skladba televíznych programov môže výrazne ovplyvniť kultúrne vzorce jedincov
a všeobecne uznávané normy a hodnoty v spoločnosti. Masívny boom reality show a telenoviel
sa podpísal na vytvorení trendov štíhlosti, módy, sile peňazí a moci. Tieto hodnoty sa stávajú až
natoľko vžité, že napr. na základných školách sa žiaci rozdeľujú do skupín podľa toho, či nosia
oblečenie zakúpené v značkových obchodoch alebo na trhových miestach. Tým sa vynára
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otázka, či by si masmédiá nemali predsa len viac uvedomovať svoju úlohu, moc a z toho
vyplývajúcu zodpovednosť v socializačnom procese (Výrost – Slaměník, 2008).
V súčasnej dobe, kedy spravidla nie je čas na stretnutia a komunikáciu v rodinnom
kruhu, sa významným socializačným prostriedkom stávajú práve masmédiá, ktoré sú
prirodzenou a neodmysliteľnou súčasťou života každého z nás. Aby sme ich však mohli správne
využívať, potrebujeme rozumieť ich obsahu a na základe toho skvalitniť a obohatiť svoj život
a v konečnom dôsledku prispieť aj k celkovej kvalite spoločnosti.

ÚLOHY A FUNKCIE MÉDIÍ V INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI
Slovo médium pochádza z latinčiny a znamená prostriedok, prostredník, sprostredkujúci
činiteľ – teda to čo niečo sprostredkováva. Tento výraz sa vyskytuje aj vo fyzike, chémii,
biológii, výpočtovej technike i teórií sociálnej komunikácie. A práve odbory, ktoré sa venujú
rôznym prejavom medziľudskej, sociálnej komunikácie, označujú pojmom médium/médiá to,
čo sprostredkováva niekomu nejakú informáciu, teda médium komunikačné (Jirák, 2003).
Úlohy a funkcie médií
Úlohy aj funkcie médií sa menia a prispôsobujú. Prispôsobenie vyplýva z danej politickej,
ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej situácie. Podľa J. Vojteka média „plnia rôzne a početné
funkcie, ak za funkcie považujeme ich špecifické úlohy.“ (In Balážová, 2012, s. 55) Mnohí
autori v oblasti mediálnej kultúry, resp. masmediálnej komunikácie, ako napr. G. Burton
(2008), D. McQuail (2009) uvádzajú rovnaké, alebo podobné funkcie médií. Podľa J. Jiráka a B.
Köpplovej (2003) majú média nasledovné spoločenské funkcie:
 informovanie – ide o poskytovanie informácií o udalostiach a podmienkach života, ako
i o platnom rozdelení moci a usporiadaní mocenských vzťahov a uľahčovanie adaptácie
na zmeny podporou inovácii a pokroku.
 socializácia – zahŕňa vysvetľovanie a komentovanie významov udalostí, platných
spoločenských vzťahov a informácií spolu s podporou ustálených autorít
a spoločenských noriem.
 kontinuita – predstavuje podporu prevládajúcich kultúrnych vzorcov, vrátane
objavovania subkultúr a nových smerov vo vývoji kultúry.
 zábava – znamená ponuku napätia, pobavenia a rozptýlenia, prostriedok uvoľnenia
a zdroj oslabovania sociálneho napätia.
 získavanie – ide o agitovanie pre spoločensky významné ciele.
Sociológ B. Kraus a kol.(2001, s. 65-70) uvádzajú nasledovné delenie:
 informačná funkcia médií je sprostredkovateľom posolstva informácie o javoch
a procesoch verejného života. Daná informácia a ovplyvňuje jeho názory a postoje,
takže v rámci informačnej funkcie médií je možné vymedziť ich poznávaciu funkciu. Tá
bezprostredne súvisí s vzdelávacou funkciou médií.
 komunikačná funkcia médií sprostredkúva informácie od komunikátora
k prijímateľovi. V rámci socializačnej funkcie majú médiá aj integračnú úlohu. Prejavuje
sa najmä v rodine prostredníctvom spoločných zážitkov, ako napríklad pri sledovaní
televízneho vysielania, či spoločnej hre pričom sa posilňuje ich vedomie
spolupatričnosti.
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formatívna funkcia médií súvisí s ich dlhodobým a v podstate nepretržitým pôsobením
na príjemcu. Prezentované modely života sa dostávajú do vedomia príjemcu, ktorý
konfrontuje svoje doterajšie poznanie a skúsenosti s modelovou situáciou, koriguje
svoje názory, postoje a správanie. Médiá pôsobia na príjemcu pozitívne alebo negatíve.
Spoločnosť však častejšie vníma a poukazuje na negatívne vplyvy médií, pritom však
zabúda na ich pozitíva, ktoré sú tiež veľmi významné.
 rekreačná funkcia médií umožňuje príjemcovi odpočinok, relaxáciu a celkovú
regeneráciu fyzických a duševných síl. Zbavuje ho psychického tlaku či stresu, a tak
nadobúda duševnú rovnováhu.
Z uvedeného vyplýva, že úlohou médií a ich funkciou je ľudom zjednodušiť život,
spríjemniť im voľné chvíle, poskytnúť informácie potrebné pre ich existenciu, no veľakrát to tak
nie je. Do popredia sa neraz v médiách dostávajú také hodnoty informácií ako sú rýchlosť,
masovosť a pritom sa zabúda na skutočné hodnoty akou je pravdivosť danej informácie.
Cieľom etickej výchovy v nižšom sekundárnom vzdelávaní je naučiť žiakov hľadať
prosociálne vzory v masmédiách, dokázať kriticky zhodnotiť rôzne televízne programy,
analyzovať filmy, a tak prispievať k výchove kritického diváka. Súčasne žiaci sú schopní
vymenovať pozitíva i negatíva masmédií hlavne televízie a internetu, správne reagovať na
ponuky k neviazanej zábave alebo iným druhom závislostí. Žiak je schopný si vyberať televízne
programy. Mediálna výchova spolu s etickou výchovou nám poskytujú priestor na formovanie
osobnosti žiaka v medializovanom svete.

MÉDIÁ V PROCESE SOCIALIZÁCIE
Médiá nás sprevádzajú celým naším životom od narodenia. Je len na nás, koľko času sme
ochotní im venovať. V súčasnej dobe, mnoho ľudí hovorí, že nemá čas. Ale prečo? Koľko hodín
denne strávime pri televízii, počítači..? Naša odpoveď by nás samotných možno veľmi
zaskočila. Niekedy by to boli naozaj hodiny, ktoré každý deň prežijeme pri počítači, či už v
práci, alebo doma.
Médiá sú fenoménom, ktorý si zasluhuje našu pozornosť najmä preto, že „médiá a nimi
sprostredkúvané posolstvá sú prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou života detí a mládeže.
Ako prostriedky a prostredie komunikácie sú spolutvorcami obrazu vonkajšej reality, a tak i
dôležitým fenoménom, ktorý sa významnou mierou podieľa na vnímaní a chápaní sveta
a utváraní vlastného vnútorného sveta. Najmä nedospelí recipienti poznávajú svet, alebo
presnejšie, vytvárajú si o ňom predstavu skrz mediálne obrazy a médiami zobrazované modely
žitia či spolunažívania.“ (Balážová, 2012, s. 15) Preto v dnešnej dobe, v ktorej každú chvíľu
prichádzame do kontaktu s médiom, je veľmi dôležité, naučiť deti selektovať, ktoré médium je
pre nich vekovo a obsahovo primerané. Hlavný dôvod tohto tvrdenia je v tom, že u
nedospelých recipientov sa aj prostredníctvom médií formuje morálne vedomie.
Médiá sa stali prirodzenou súčasťou života každého z nás, a na každého pôsobia inak.
Šíria informácie a posolstvá rôzneho druhu, a práve preto je potrebné venovať aj na školách
väčšiu pozornosť mediálnej výchove a začleniť ju do školského vzdelávacieho programu nielen
ako prierezovú tému, ale aj ako predmet. Veď cieľom mediálnej výchovy je, aby žiaci:
 lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom
orientovali,
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dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné,
pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast,
 dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich
zodpovedným prístupom eliminovať,
 vedeli tvoriť mediálne produkty.
Jedným z cieľov etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá má zrelý morálny úsudok
opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných
a zložitých situáciách. A tu nachádzame výrazné prepojenie mediálnej výchovy a etickej
výchovy. Osoba, ktorá má zrelý morálny úsudok, dokáže kriticky posudzovať vplyvy médií,
vyberať z nich pozitíva a negatíva, ktoré by mohli ovplyvňovať jeho osobnosť. A tak sa nám
podarí naplniť poslanie predmetu etickej výchovy, ktorým je vychovať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. (Štátny vzdelávací program,
Príloha etická výchova, 2011)
Súhlasíme s tvrdením, že „nevyhnutnosť zavedenia mediálnej výchovy do nášho systému
výchovy a vzdelávania vyplynula z faktu, že média a masmédiá sa v čoraz väčšej miere stávajú
silným socializačným a výchovno-vzdelávacím prostriedkom. Svojimi produktmi výrazne
vplývajú na správanie jedinca a spoločnosti, utváranie životného štýlu a kvalitu života vôbec.
Informácie ponúkané a sprostredkovávané médiami majú rôznorodý charakter, vyznačujú sa
svojbytným vzťahom k realite a sú vytvárané s rôznymi zámermi, častokrát manipulatívnymi.
Médiá svojimi produktami jednak sprostredkovávajú podnety, ktoré pozitívne formujú
osobnosť dieťaťa, ale na druhej strane sú aj prostriedkom ohrozenia ich zdravého vývinu. Deti
často nedokážu adekvátne s médiami a ich produktmi zaobchádzať, filtrovať a selektovať z nich
to pozitívne, chrániť sa pred ich negatívnymi vplyvmi, čo sa stáva úlohou mediálnej výchovy.“
(Štátny vzdelávací program, Príloha mediálna výchova, 2011, s. 2)
Typy účinkov médií
Médiá na nás vplývajú neustále. Ovplyvňujú nás v rôznych oblastiach. (E. Hradiská a kol.,
2009) uvádzajú päť základných skupín účinkov médií, prejavujúcich sa z pohľadu psychológie:
1. vo fyziológii - tonizujúce účinky - fyziologické účinky ovplyvňujú aj psychické
spracovanie akejkoľvek informácie, môžu doznievať dlhšie a môžu ovplyvniť vnímanie
a spracovanie nasledujúcej informácie,
2. vo vedomostiach a poznaní – kognitívne účinky – médiá taktiež ovplyvňujú úroveň
a kvalitu poznania o danom jave alebo udalosti; účinok výpovede závisí od spôsobu
spracovania a sprostredkovania informácie (tlač, rozhlas, televízia),
Kognitívne účinky sa môžu prejavovať:
a) „osvojenie si nových poznatkov, vedomostí, informácií,
b) aktívnou myšlienkovou činnosťou v súvislosti s prijatou informáciou, jej začlenením
do pôvodnej poznatkovej štruktúry, porozumením, zapamätaním,
c) vyvolaním potreby novej informácie, nových poznatkov, formovaním alebo zmenou
informačných záujmov,
d) bezprostredným využitím prijatej informácie pri tvorbe novej mediálnej výpovede.“
(Hradiská a kol., 2009, s. 339)
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a) v komunikácii – komunikačné účinky – mediálne výpovede sú podnetom pre
interpersonálnu komunikáciu, ktorej význam spočíva vo vytváraní si postojov, v
utvrdzovaní sa vo svojom názore, vo vyjasňovaní a dopĺňaní si informácií,
b) v postojoch – hodnotové účinky – na základe spojenia poznatkov z médií so
skúsenosťami príjemcu dochádza k vytváraniu jeho postojov a následnej kultivácii
správania sa,
c) v správaní – inštrumentálne účinky – médiá v značnej miere každodenne ovplyvňujú
správanie ľudí rôznych vekových kategórií.
Z uvedeného vyplýva že, médiá ovplyvňujú jedinca v rôznych oblastiach. Deti sa
stretávajú s televíziou od útleho veku. Asi vo veku dva a pol roka pozorne sledujú, čo vidia, aj
keď ich pozornosť je krátkodobá. Prvé ich postoje k televízii ovplyvňujú ich rodičia. Ak ho
nechajú samé sedieť a pozerať televízny program, hrozí, že sa dieťa stane pasívnym. Zaostane
vo svojom vlastnom vyjadrovaní, pretože sa nemal koho spýtať na to, čomu nerozumel. Deti
predškolského veku už hľadajú zmysel sledovaného obsahu. Najovplyvniteľnejšie sú práve deti
v tomto vývinovom období, ktoré už dokážu predvídať a zamerať sa na dôležité časti,
uchovávať a spájať to, čo vidia, s tým, čo očakávajú, že sa stane. Prostredníctvom sledovaného
príbehu sa odpútavajú od reality a dostávajú sa do denného snenia. Preto je potrebné deti
viesť k tomu, aby sa naučili televíziu vnímať nie ako zábavu, ale aby si programy vyberali
primerane k veku. Pre 12-15 ročné deti je sledovanie televízie najobľúbenejšou činnosťou.
Obdobie adolescencie je dôležité pri formovaní hodnotovej orientácie, ktorá určuje celkovú
životnú orientáciu, životný štýl, obraz o sebe, o svete. V tomto veku mladý človek hľadá vlastnú
identitu, no zároveň je už zrelý na to, aby rozoznal formy násilia v ponúkaných programoch.
Nebezpečné je sledovanie akčných a násilných filmov a hranie agresívnych počítačových hier.
Nesmieme zabudnúť ani na zľahčovanie násilia, najmä u detí, ktoré nevedia porovnať televíznu
fikciu s realitou. (Hradiská a kol., 2009) Niektoré americké výskumné práce psychológov z 80.
rokov minulého storočia však potvrdili, že televízia neučí agresivite, ale posilňuje existujúce
predispozície pre alebo proti agresivite. Mnohé deti sa práve na takéto programy nedívajú,
pretože im pripadajú príliš agresívne a strácali by s nimi čas. Pri tomto type média ide o silný
socializačný činiteľ. Výskumy preukázali, že deti absorbujú časť dobra, ktoré vidia v televízii.
Malé deti pred 8. rokom nerozlišujú medzi programom a komerčným vysielaním.
s dospievaním sa začnú pozerať na relácie hlavného vysielacieho času. Posilňuje sa
predstavivosť toho, v čo sami veria, unikajú z ťažkých životných situácií a identifikujú sa
s imaginárnym svetom svojich hrdinov. „Top“médiom 21. storočia, ako uvádza E. Balážová
(2012), je internet (skratka z angl. interconnected network), označovaný vzletne ako „sieť
sietí“, či „sieť neobmedzených možností“. Jednoduchšie sa dá povedať, že je to počítačová sieť,
zabezpečujúca prístup k informáciám a komunikáciu v reálnom čase a bez priestorového
obmedzenia. Internet má ale aj ďalšie, rovnako dôležité atribúty, na základe ktorých sa
spresňuje jeho pôvodné vnímanie prioritne ako prostriedku komunikácie. Môžeme teda
konštatovať, že masmédiá vytvorili univerzálnu celosvetovú kultúru mladých ľudí. Internet
vytvoril obrovské možnosti komunikácie medzi ľuďmi, ale na druhej strane má preukázateľný
potenciál narušiť ich osobné vzťahy (Škodáček, 2007).
Médiá síce majú autoritu, sú spoločensky akceptovaným zdrojom informácií, avšak môžu
mať negatívne dopady na psychiku detí. Ďalším negatívnym vplyvom je aj narušenie pozornosti
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detí, kedy sa znižuje ich koncentrácia. Tým, že trávia priveľa hodín s médiom, znižuje sa ich
citlivosť na to, prežívajú v reálnom živote. Ich zážitky sa im zdajú menej zaujímavé v porovnaní
s tými, ktoré im ponúkajú média. Obmedzujú rečový prejav dieťaťa na jednoduché
vyjadrovanie, preberanie nespisovného a veľakrát vulgárneho vyjadrovania, upadá
vyjadrovanie pocitov. Podľa U. Buermanna (2009) sa komunikácia stáva povrchnejšou. Média
ovplyvňujú aj na zdravotný stav dieťaťa. Nadmerný čas strávený pri médiách môže zhoršiť
napr. kvalitu zraku, spôsobiť obezitu, poruchy nervového systému. (Hradiská a kol., 2009) Aj
napriek uvedeným ohrozeniam dnešná mládež stále viac uprednostňuje pred socializačnými
činiteľmi, ako rodinou, rovesníkmi práve médiá, kde pozoruje úseky obyčajného dňa ľudí,
s ktorými však nemá nič spoločné. (Buermann, 2009) Faktom však ostáva, že súčasná doba si to
priam vyžaduje. Koľkokrát sedia spolužiaci v jednej lavici a namiesto vzájomného rozhovoru
vedú síce rozhovor, ale nie „face to face“ale cez mobily alebo počítač? Facebook nahrádza
stretnutia kamarátov v reálnom svete, naopak prináša im možnosti stať sa na chvíľu niekým
iným. Ako uvádza P. Sak „médiá v stále väčšej miere a rozsahu vtláčajú do mysle a vedomia
človeka obsahy, ktoré vôbec, či len v malej miere odrážajú realitu prirodzeného sveta a v stále
väčšej miere produkujú mediálnu a virtuálnu realitu.“ (In. Balážová, 2012, s. 15) Spoločnosť je
založená na koexistencii jej príslušníkov, a preto by sme nemali zabúdať zveľaďovať
medziľudské vzťahy založené na sociálnej interakcii, komunikácii, úcte človeka k človeku,
dôvere, empatii a posociálnosti. Veď práve tieto spomínané hodnoty sú neodmysliteľnou
súčasťou každodenného života.
A práve predmet etická výchova vo veľkej miere môže pomáhať napĺňať vyššie uvedené
hodnoty, pretože jej prioritným zámerom je vychovať prosociálnu osobnosť, ktorej konanie je
charakterizované dobrom. Všeobecné ciele predmetu sú však rozpracované širšie a prejavujú
sa v nich viaceré hodnoty, nielen dobro človeka. Zámerom etickej výchovy je vychovať
osobnosť, ktorú Štátny vzdelávací program SR definuje nasledovne:
 „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 zdravou kritickosťou, jej
správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami,
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery
nezávislá od tlaku spoločnosti,
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná
správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, koná v súlade so
svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením
– nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.“ (Štátny vzdelávací
program, Príloha etická výchova, 2011, s. 3)
Etická výchova zacielená na sebapoznanie, komunikáciu, rozvoj sociálnych zručností,
reflexiu vlastnej hodnotovej orientácie, a tak je ideálnym priestorom pre napĺňanie cieľov
mediálnej výchovy. V etickej výchove si žiak upevňuje svoje vlastné hodnoty a postoje, ale na
druhej strane sa otvára podnetom zvonku, ktoré sú mu sprostredkované aj prostredníctvom
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masmédií. Je podstatné si uvedomiť, že mediálna výchova učí jedinca narábať s množstvom
získaných informácií, a tým získavať nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti, a tak, rovnako ako
etická výchova, umožňuje žiakom vnímať a stotožňovať sa s hodnotami ako priateľstvo, láska,
zdravie či pomoc.

ZÁVER
Médiá vo výraznej miere ovplyvňujú človeka, a predovšetkým deti a mládež, ich spôsob
myslenia, vzťah k druhým ľuďom, k svetu. Ako sme popísali v záverečnej práci, médiá plnia v
informačnej spoločnosti rôzne úlohy a funkcie. Mali by sme si uvedomiť, že ľudia čoraz viac
uprednostňujú modernú techniku a komunikačné prostriedky pred priamou osobnou
komunikáciou, sociálnou interakciou, a tým zabúdajú na etický rozmer. Práve komunikácia je
dôležitým znakom človeka, sprostredkúva výsledky ľudského bytia už celé roky.
Médiá nás obklopujú a sprevádzajú na každom kroku, či už prostrednictvom tlače,
rozhlasového alebo televízneho vysielania, či monitoru počítača. Dospelý človek aj na základe
životných skúseností dokáže lepšie zhodnotiť kvalitu a vybrať si potrebné z množstva
informácií, príp. odmietnuť nevhodné obsahy. Avšak nedospelý recipient ťažko odoláva tlaku,
ktorý naň kladie pretechnizovaná doba. A tak vo svojom voľnom čase akosi automaticky siaha
po takejto forme zábavy. Učitelia v praxi a predovšetkým učitelia etickej výchovy, by mali
prejavovať záujem o deti a mládež, usmerňovať ich a podporovať v takých činnostiach, ktoré
zabezpečia plnohodnotný rozvoj všetkých stránok osobnosti žiakov.
V práci sme sa zamerali na problematiku médií ako socializačného faktora a zaujímal nás
najmä ich vplyv na osobnosť žiaka a prepojenie mediálnej výchovy s predmetom etická
výchova. Ukázalo sa, že vzťah medzi predmetom etická výchova a mediálna výchova je veľmi
blízky. Cieľom práce bolo poukázať na toto vzájomné prepojenie, čo sa nám podarilo. Zároveň
sme v širších súvislostiach poukázali na fakt, že v informačnej spoločnosti sú médiá významným
formotvorným faktorom rozvíjajúcej sa osobnosti detí a mládeže.
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POZITÍVNE VZORY SPRÁVANIA V HISTÓRII
L. VAN BEETHOVEN A JEHO MODEL VZDOROVANIA OSUDU

Iveta ŠČASNÍKOVÁ
Abstrakt
Pozitívne správanie ako dôsledok pozitívneho postoja k životu. Ludwig van Beethoven- život,
vedomie vlastnej hodnoty. Postupná strata vonkajšieho sluchu a jej dôsledky na spoločenské i profesijné
postavenie skladateľa. Od Heiligenstadského testamentu k 5.symfónii (Osudová). Hudobné vyjadrenie
postoja k osudu (porovnanie prvej a finálnej vety). Odkaz Beethovena dnešku. Pedagogické využitie v
etickej výchove.
Kľúčové slová: ľudská dôstojnosť a sebaúcta, pozitívne hodnotenie iných, pozitívne vzory, reálne
a zobrazené pozitívne vzory, prosociálna identifikácia so vzorom

ÚVOD
Sme zrodení ako malé bytosti tohto veľkého spoločenstva, zvaného ľudstvo. Sme jeho
súčasťou ako kvapka v mori, ako ohnivko dlhej reťaze životov. Dieťa je prirodzene zamerané na
seba, chce dostávať. Zotrváva vo svojom egoizme a seba chápe ako stred okolitého sveta, ako
meradlo hodnôt, ale ako rastie a dospieva, snažíme sa ho výchovou formovať inak. Aby mu
nestačilo len prijímať, ale aby malo potrebu aj dávať. Dôležité je, aby malo vo svojom okolí
reálne a blízke pozitívne vzory, ktoré mu pomôžu nachádzať, objavovať, spoznávať dobrotu,
ľudskosť, krásu cez ich postoje a činy. Pri tomto výchovnom snažení nám môžu pomôcť aj veľké
osobnosti histórie ako pozitívne vzory, ich silné stránky, ľudská dôstojnosť, ktorú nestrácali ani
v nepriaznivých životných situáciách a ich postoje k životu, ktoré sú zobrazované v literárnych
dielach, filmoch, dramatickej tvorbe a v umení. Touto témou a jej teoretickými východiskami
sa budeme zaoberať v prvej kapitole záverečnej práce.
Výchova umením poskytuje deťom estetické zážitky, modely správania, pozitívne postoje
k životu, ktoré ovplyvňujú prežívanie detí, ich vzťah k realite. Aby krása umenia a životné osudy
osobností nezostali utajené, aby sme ich pozitívny odkaz pochopili, musíme ich hľadať,
spoznávať (mať o nich určité informácie a vedomosti) a prezentovať ich. V druhej kapitole si
ako veľký pozitívny vzor vyberáme život a tvorbu Ludwiga van Beethovena.
V tretej kapitole sa zamýšľame nad odkazom Beethovena dnešku a dávame deťom
možnosť konfrontovať svoje názory, postoje, predstavy, správanie s ideami, ktoré prezentoval.
Takto formujeme ich osobnosť, morálku, úctu k človeku, k hodnotám, ktoré sú človekom
vytvárané.
Ako nemožno budovu stavať od strechy, tak isto nemôžeme vychovať dobrého človeka
bez dobrého príkladu, postupne a cez vlastné skúsenosti a zážitky.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA
V súčasnosti sa veľa hovorí o globálnych problémoch, ktoré ohrozujú ľudstvo v jeho
fyzickej existencii, ale ešte závažnejšie sú etické a výchovné problémy, ktoré ho ohrozujú v
duchovnej existencii(Miedzgová, 1996).

103

HUDOBNÉ UMENIE V ETICKEJ VÝCHOVE

Etická výchova ako výchovno-vzdelávací predmet je teda predovšetkým výchovou
k prosociálnosti (ŠVP, Etická výchova– príloha ISCED 1). Jej poslaním je pripraviť mladých ľudí
pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu pevných a harmonických
vzťahov vo svojej rodine, na pracovisku, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa realizuje cez štyri základné zložky (cieľ, obsah, výchovný štýl
a metódy). Prvoradým cieľom etickej výchovy je rozvíjanie etických postojov a prosociálneho
správania(Ivanová, 2005). Prosociálny je teda človek, ktorý sa k iným ľuďom správa ako
k potencionálnym priateľom, je osobnosťou, ktorá:
 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou
 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou
 -jej správanie je určované osobným presvedčením a zvnútornenými etickými normami
 má zrelý morálny úsudok, správne reaguje v neočakávaných a zložitých situáciách
 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory, prijíma kompromisy

je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu (ŠVP- Etická výchovapríloha ISCED-1).
Obsah etickej výchovy pozostáva z desiatich základných tematických celkov, ktoré
pomáhajú rozvíjať sociálnu a emocionálnu inteligenciu dieťaťa a šiestich aplikačných
tematických celkov, ktoré umožňujú získané sociálne zručnosti aplikovať v konkrétnych
životných situáciách. Poradie jednotlivých tematických celkov má svoj význam. Postupne si
osvojujú jednotlivé sociálne zručnosti, napríklad komunikácie, tvorivosti, empatie a asertivity,
ktoré sa potom cez zážitkové metódy učenia stávajú etickými spôsobilosťami, ktoré vedú dieťa
k pozitívnemu etickému správaniu sa, k sebaúcte, k rozlišovaniu dobra a zla, k pozitívnemu
hodnoteniu seba a druhých a umožňujú dieťaťu aplikovať získané sociálne zručnosti v
konkrétnych životných situáciách. Výchovný program etickej výchovy uvádza tieto témy:
Otvorená komunikácia, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie iných, Tvorivosť
a iniciatíva, Komunikácia a vyjadrovanie citov, Empatia, Asertivita, Reálne a zobrazené vzory,
Prosociálne správanie- pomoc, darovanie, delenie sa, Komplexná prosociálnosť, Etika- hľadanie
koreňov prosociálneho človeka, Ekonomické hodnoty, Náboženstvá- tolerancia a úcta, Rodina,
v ktorej žijem, Výchova k manželstvu a rodičovstvu a Ochrana prírody a životného prostredia
(ŠVP- Etická výchova- príloha ISCED-1).

POZITÍVNE SPRÁVANIE A POZITÍVNY PRÍSTUP K ŽIVOTU
Hlavným problémom mravného správania sa je schopnosť prekročiť hranice vlastného
ja, zohľadniť záujmy ostatných ľudí a spoločnosti, urobiť niečo pre druhých bez toho, že by sme
za to niečo očakávali. Ak by sme konali takto, správali by sme sa prosociálne, čo je základom
pozitívneho správania sa. Pozitívne správanie predpokladá úctu k sebe i k druhému človeku.
Ľudská dôstojnosť je teda veľká hodnota, lebo každý človek si zasluhuje vážnosť a úctu.
k tomuto poznaniu treba človeka viesť správnou výchovou. Ak je dieťaťu daná možnosť, aby
spoznalo svoje silné a slabé stránky, vlastné možnosti (fyzické, intelektuálne) a rozvíjalo
schopnosť, byť sám sebou, vytvorí si základy sebaúcty a ľudskej dôstojnosti a utvorí si reálny
obraz o vlastných schopnostiach. Potom je schopné nestratiť ľudskú tvár ani v prípade
neúspechu alebo zlyhania. V každom období života sa dieťa do istej miery prispôsobuje novým
požiadavkám a rôznym zmenám, tak sa jeho obraz o sebe vyvíja a dopĺňa. Pre rozvoj zdravej
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sebaúcty je dôležité dobré rodinné zázemie a široké spoločenstvo ľudí, ktorí sú nositeľmi
prosociálneho správania a pozitívnej klímy vo vzájomných vzťahoch. Na základe takejto
skúsenosti dieťa vníma iné dieťa ako dôstojnú bytosť a je schopné pochopiť dôstojnosť iného
dieťaťa z vlastnej skúsenosti.
Dôležitú úlohu pri rozvoji pozitívneho vzťahu k životu zohrávajú pozitívne modely
správania tzv. vzory, ktoré sa dieťaťu ponúkajú v procese vývinu jeho osobnosti (Ivanová,
2005). Prvými vzormi správania, ktoré deti napodobňujú sú blízke osoby: rodičia, členovia
rodiny, kamaráti, spolužiaci. Sú to ľudia, ktorí reálne žijú a zúčastňujú sa spoločenského života,
môžeme ich teda považovať za reálne vzory. Vzormi správania však môžu byť aj ľudia, ktorí sú
zobrazovaní v literárnych dielach, filmovej a dramatickej tvorbe, alebo ich život sledujeme v
médiách, alebo sa o ich živote dozvedáme z autobiografií, vlastných umeleckých a tvorivých
produktov a diel. Takto vnímané vzory považujeme za zobrazované vzory správania. Aby si
dieťa vytvorilo pozitívny prístup k životu, tieto vzory, či už reálne alebo zobrazované, by mali
byť vzormi pozitívneho správania, hodné napodobňovania- imitácie, alebo stotožneniaidentifikácie (Ivanová, 2005). Teda ako pozitívne vzory môžu slúžiť najbližšie osoby, známe
osoby spoločenského života, alebo aj nenápadní, neznámi ľudia, z ktorých vyžaruje ľudskosť,
pokoj, ochota nezištne pomáhať. Roche (1992) uvádza niektoré charakteristické znaky
prosociálnych osobností: napriek zložitosti spoločenských a osobných problémov sú
optimistickí, sú oporou inštitúcií, prinášajú novosti, prekračujú bežné roly, nezištne pomáhajú
najmä v komplexných situáciách, vďaka schopnosti odosobniť sa vedia získať nasledovníkov,
prevláda u nich súlad medzi ideami a ľudskými kvalitami.
Mať pozitívny prístup k životu je skoro ideálom, optimistickým ideálom, lebo ľudské
konanie sa pohybuje medzi dvoma pólmi: dobrom a zlom a ľudským činom nemožno dať vždy
jednoznačne len dobrú alebo zlú nálepku. Prosociálny človek by mal však uprednostňovať
dobro, byť lepším, naprávať svoje chyby a rozhodovať sa vždy pre dobro, ak je to len trochu v
jeho silách a byť ideálom. Ak veríme v silu dobra, múdrosť a cit človeka, sme optimistami aj
napriek každodenným skúsenostiam. Človek sa teda stáva zodpovedným za seba aj za svoju
budúcnosť, teda aj za svet v ktorom žije, stáva sa humánnym a zodpovednosť sa stáva znakom
každého jeho činu (Miedzgová, 1996). Už nestačí, aby sa rozum stal jediným spoľahlivým
prostriedkom poznávania sveta, jeho ovládania, sprievodcom ľudskej dokonalosti a šťastného
života, že človek je vďaka svojmu rozumu jediným pánom skutočnosti, lebo tento egoistický
vzťah k svetu sa mení na bezohľadný aj voči človeku. Človek je síce súčasťou celku, ktorá sa
vyznačuje civilizovanosťou, pohodlím, životnou úrovňou a dôrazom na reálny pozemský život
jednotlivca, ale nie je humánnejšia. Humánnosť- ľudskosť sa naplní len v ľudskej dôstojnosti a v
jej vzájomnom rešpektovaní.
Rozum má človeka viesť k tomu, aby v rozdielnosti pochopil ľudskú jednotu (Miedzgová,
1996).

LUDWIG VAN BEETHOVEN A JEHO MODEL VZDOROVANIA OSUDU
Ludwig van Beethoven sa svojim životom a dielom zaraďuje medzi veľké pozitívne vzory
v histórii. Jeho neskrotný duch, ktorý mu pomáhal prekonávať ťažkosti života a jeho viera v
ľudskosť a v silu človeka, jeho myšlienky slobody, rovnosti a tolerancie prekročili jeho dobu
a stali sa vzorom aj pre súčasnosť.
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Beethovenov rod pochádzal z Holandska z flámskeho Mechelenu. Jeho rodina bola
chudobnou rodinou roľníkov a remeselníkov. Predložka van v jeho mene označovala miestny
pôvod, nie šľachtický. Malý Ludwig sa však narodil v nemeckom Bonne v roku 1770. Vyrastal v
zlých rodinných pomeroch. Jeho otec bol hudobník- tenorista, ale surový alkoholik, ktorý sa
oddával nemiestnemu pitiu a viedol syna k hudbe nemilosrdne a s ľudskou krutosťou mu vtĺkal
do hlavy klávesy klavičembala. Vytušil jeho zázračné nadanie na hudbu, preto chcel z neho
podľa Mozartovho vzoru urobiť zázračné dieťa, a tak zarábať peniaze. Beethoven nenávidel
svojho otca, ale matku miloval. Keď zomrela, sám sa staral o bratov, lebo na otca sa nedalo
spoľahnúť. V Bonne získal len základné vzdelanie, ale ako 22- ročný odišiel do Viedne, kde sa
hudobne vzdelával u Haydna, Schenka, Salieriho. Viedeň neopustil do svojej smrti. Vo Viedni
naviazal mnohé významné a cenné priateľstvá so šľachtickými rodinami, ktoré mu vyplácali
ročnú rentu, takže sa mohol venovať komponovaniu. Ako skladateľ bol úspešný, jeho diela sa
vydávali a pravidelne hrávali. Tvoril hlavne inštrumentálne diela. Skomponoval deväť symfónií,
predohry, koncerty pre klavír, husle, komorné skladby, klavírne sonáty, operu, omše a oratóriá.
Tvoril aj menšie skladby pre mládež a štylizoval ľudové piesne. Žiadny skladateľ neovplyvnil
hudbu tak ako Beethoven. V hudbe zavŕšil dokonalosť klasicizmu a predznamenal cestu
ďalšiemu obdobiu- romantizmu. Beethoven zomrel v roku 1827 vo Viedni. Zomieral opustený
a osamotený, lebo tak aj žil v posledných rokoch života. Patril medzi velikánov, ktorým sa
dostalo dôstojnej rozlúčky. Beethoven mal blízke vzťahy aj k Slovensku, najmä odvtedy, čo sa
bližšie spriatelil s rodinou grófa Brunsvika a navštevoval ho v jeho kaštieli v Dolnej Krupej.
Koncertoval aj v Bratislave či v Hlohovci.
Beethovenov život bol vyplnený francúzskou revolúciou a napoleonskými vojnami. Bola
to búrlivá doba, a tak ju prežíval aj Beethoven. Keď sa Napoleon vyhlásil za francúzskeho cisára
a zavrhol zásady ľudskosti a slobody, kým Beethoven bol vyznávačom slobody a demokracie,
vytrhol titulný list na 3 . symfónii s venovaním Bonapartovi a odmietol hrať pre francúzskych
dôstojníkov. Premenoval ju na Eroika.
Ani v láske sa mu nedarilo, lebo do cesty sa mu stavali stavovské prekážky . Tak to bolo v
prípade Terézie Brunsvikovej, ktorá pochádzala zo šľachtickej rodiny, ktorá mala sídlo na
Slovensku. Aj keď prežíval šťastné obdobie, jeho city zostali nenaplnené. Beethoven mal ťažkú
povahu, bol nesmierne hrdý a prchký, a keď na jednom koncerte vysokopostavené obecenstvo
nepočúvalo pozorne, prerušil hru a všetkým vynadal a odišiel z pódia. Jeho ťažká povaha
prerušila aj priateľstvo s nemeckým básnikom Goethem, keď ho označil za poníženého
dvorana, keď si zložil klobúk a v úklone sa postavil na kraj chodníka, lebo sa objavila skupina
šľachticov, v ktorej bol sám panovník František I. Naopak Beethoven si položil klobúk na hlavu
a hrdo prešiel cez skupinu šľachticov, ktorí sa mu úctivo poklonili a on im hrdo odpovedal.
Takéto správanie Beethovenovi neuľahčovalo život, skôr komplikovalo. Stával sa z neho
samotár. Rozhodný obrat v jeho živote spôsobila nedoslýchavosť a v posledných rokoch života
aj úplná hluchota. Trpel ušnou chorobou, ktorá jeho svet napĺňala trýznivými ušnými šumami.
Na radu lekára sa odobral na vidiek do dediny Heiligenstadtu, blízko Viedne. Ovplyvnený
chorobou mal neraz blízko k samovražedným úmyslom, ktoré prekonával len vďaka silnej vôli
a uvedomeniu si svojho poslania. Bol v náhlej duševnej tiesni, na pokraji zúfalstva, keď napísal
Heiligenstadtský testament, v ktorom opísal svoj smutný osud.
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„Ako len môžem ja, hudobník, ľuďom povedať: Som hluchý! Chcem, ak to vôbec bude
možné, vzdorovať svojmu osudu, hoci sú chvíle, keď som najnešťastnejším božím stvorením.“
(Ludwig van Beethoven). Choroba mu spôsobovala čoraz viac trápenia, nevdojak však aj
prehlbovala jeho vnútorný svet . Vznikajú jeho najmohutnejšie diela. Jeho vzdor voči osudu,
ktorý mu klope na bránu života, a nepriazni, ktorú mu prináša, hrdinsky bojuje a víťazí v
5.symfónii c- mol tzv. Osudovej. k štyrom slávnym úvodným tónom Beethoven vraj povedal., ,
Takto búcha osud na bránu .“ Pre hluchotu nemohol koncertovať ani dirigovať a s ľuďmi
komunikoval len cez poznámkový denník. Tvoriť však neprestal a v smutnom období života
zložil 4 posledné sonáty pre klavír, Slávnostnú omšu a mohutnú 9.symfóniu d- mol.
Osud postavil Beethovenovi do cesty obrovské prekážky, ktoré ho mali zlomiť, ale
veľkosť jeho ducha a sila, ktorou sa mu postavil, hrdinsky s ním bojoval, vzdoroval a viera vo
vlastný talent mu umožnili naďalej komponovať, a tak z tohto boja vzišiel ako víťaz. Dôkazom
toho je aj jeho 5. symfónia s prívlastkom, , Osudová“. Je pomenovaná podľa skladateľovho
prirovnania ústredného motívu ku osudu búšiacemu na bránu života(motív osudu- hluchota,
ktorá ho ako úder zasiahla na vrchole jeho síl a naplnila ho obavami z budúcnosti). Koncepcia
symfónie naozaj môže evokovať hrozbu osudu a víťazne zakončený skladateľov boj s ním.
Vznikla v r.1804- 1808 a pozostáva zo 4.častí:
1. časť Allegro con brio, 2.časť Andante con moto, 3.časť Allegro a 4.časť Allegro.
Prvá veta symfónie Allegro con brio patrí medzi najslávnejšie melódie klasickej hudby.
Začína známym, štvortónovým motívom "klopania osudu“ (pozri príloha 1).
Tento motív sa stáva ústredným melodickým, ale aj rytmickým prvkom nielen prvej vety,
ale celej skladby. Myšlienka osudu znie v celej skladbe, v rozličných zvukový zafarbeniach
nástrojov, dynamickej sile, pretvára sa, posúva sa, bojuje, stráca silu, hľadá sa a ako keby sa v
tom boji očisťovala od bolesti, aby potom znovu zaznela, udrela a nenašla zmierenie. Prvá veta
má sonátovú formu. Po dramatickej a výraznej hlavnej téme nasleduje jemnejšia vedľajšia
spevná téma, na konci ktorej je expozícia ukončená znovu známym štvortónovým motívom, i
keď v úplne inej podobe než v úvode diela. Neustále napredujúce a vystupňované rozvedenie
ukončí plačlivé sólo hoboja, na ktoré nadväzuje repríza. Vetu zakončuje mocná Coda, ktorá
prináša napätie a nové myšlienky, nekončí uzavretím mieru s osudom. Druhá veta sa nesie v
pomalom váhavom tempe. Obe témy vety sú variačné spracované. Tretia veta, tradične
tanečného charakteru, pozostáva zo scherza, tria, reprízy scherza a kódy. Poslednýkrát je
prinášaná sláčikovými nástrojmi v pianissime . Nasleduje rad stúpajúcich intervalov so
záverečným crescendom, ktoré bez prerušenia premosťuje tretiu vetu so záverečnou. Hlavná
téma tejto vety má v prvej časti povahu slávnostnej fanfáry a v ďalšom priebehu na ňu
nadväzuje oduševnený a životaplný beh sláčikových nástrojov. Vedľajšia téma je viac zmierlivá.
Na konci rozvedenia je pripomenutá téma Scherza. Repríza je potom uvedená podobným
spôsobom, akým bolo na konci tretej vety uvedené finále. Ide o nezvyčajné formálne
usporiadanie. V závere rozľahlej Cody je tempo vystupňované, v ktorom sa úchvatná skladba
a Beethovenov zápas víťazne a heroicky končí.
Beethovenova 5.symfónia patrí medzi klenoty vážnej hudby a ľudského kultúrneho
dedičstva. Hlavná téma 1. vety patrí medzi najznámejšie melódie klasickej hudby vrátane
svojho mimohudobného obsahu.
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DÔSLEDKY IZOLÁCIE NA OSOBNÝ ŽIVOT A TVORBU SKLADATEĽA
Celý život bojoval za ideály v duchu Francúzskej revolúcie, ku ktorým sa hlásil, burcoval
k prejavom ľudskosti – a altruizmu – lásky k blížnemu. Pred nikým sa neskláňal ako lokaj, ani
pred cisárom a vždy vystupoval ako slobodný, nezávislý umelec. Na sklonku svojho života, bol
Beethoven úplne hluchý a izolovaný od sveta, a napriek tomu naň nezanevrel. Nemohol
koncertovať ani dirigovať, ale neprestal komponovať. s ľuďmi komunikoval už len
prostredníctvom tzv. konverzačných denníkov a v chvíľach najväčšieho smútku chcel hudbou
osláviť myšlienky, ktorým veril- zbratanie celého ľudstva. Svoje presvedčenie a výzvu
k všeľudskému zbrataniu jednoznačne vyjadril v záverečnej časti 9.symfónie d mol, v ktorej
zhudobnil slová nemeckého básnika Friedricha Schillera Óda na radosť. Vznikla v r.1823
a pozostáva zo 4.častí: 1.časť Allegro, ma non troppo, un poco maestoso, 2.časť Molto vivace,
3.časť Adagio molto e cantabile, 4.časť Presto.
Posledná časť začína strhujúcim tempom, ostrým zvukom dychových a bicích nástrojov,
znie ako fanfára celým orchestrom, nasleduje recitatív violončiel a kontrabasov, akoby otázka
o zmysle života, vstupujú hudobné myšlienky z predošlých častí symfónie, pomaly sa začínajú
objavovať motívy z hlavnej myšlienky(z Ódy na radosť) a po nich do popredia vystupuje hlavná
myšlienka, ktorú prinesú kontrabasy, myšlienka víri orchestrom stále vyššie až sa k sláčikom
pridá celý orchester, náhle vstúpi myšlienka úvodnej časti, basové sólo „Objímte sa milióny“,
aby ju vzápätí vystriedala hlavná myšlienka, , Óda na radosť“, ktorú spieva mužský hlas (sólo
bas), pripája sa zmiešaný zbor ako zástup ľudí a spoločne vyjadria túžbu po zbrataní. Spevy
znejú a striedajú sa sólisti (ženský a mužský hlas) so zborom, akoby vyjadrovali rôznorodosť,
pestrosť a mnohotvárnosť ľudstva. Spoločnú túžbu po rovnosti podporí aj orchester a spolu
znejú v mohutnej harmónii. Nakrátko mohutnosť stíchne, akoby sa ľudstvom rozlieval pokoj
a zmierenie, spoločne znejú akoby v modlitbe, ktorá sa má naplniť a naplní sa v záverečnej
mohutnej harmónii zboru, sólistov aj orchestra.
Toto jedinečné umelecké dielo je drahokamom hudobnej literatúry a svojou všeľudskou
ideou sa stalo krásnou mierovou hymnou našej planéty a v súčasnosti je Hymnou Európskej
únie.

ODKAZ BEETHOVENA DNEŠKU
Ludwig van Beethoven patril medzi najväčších hudobníkov všetkých čias. V jeho hudbe
cítiť obyčajný ľudský žiaľ, horúce city, ale aj trýznivé myšlienky, vzdor, odvahu, silu, ale aj
zmierenie a pokoj. U Beethovena bola dokonale spojená myšlienka a hudba. Tak ako sa
rozvíjala jeho hlavná hudobná myšlienka, tak sa rozvíjali aj jeho ľudské idey. Bol prvým, ktorý
sa snažil svojou tvorbou vyjadrovať pokrokové myšlienky svojej doby. Jeho hudba vnikala do
sŕdc ľudí a prihovárala sa všetkým národom. Bol prvým, ktorý v symfónii uplatnil ľudský
hlas(sólisti a zbor spievajú známu Ódu na radosť od Friedricha Schillera, čím hlásal lásku
a zbratanie sa medzi národmi). V tejto veľkolepej skladbe prekonal všetky dovtedajšie
možnosti hudobného výrazu. Jeho mohutná výstavba jednotlivých viet sa nadlho stali
vzorovým, umelecky neprekonateľným dielom. Beethoven ukázal umelcom ako sa oslobodiť
z pút feudalizmu tak, že sa nikdy nestal lokajom, ale slobodným človekom, nezávislým od
dvora. z Beethovena vyžarovala sila osobnosti, ktorá nepoznala pocit malosti ani podliehania
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zdanlivo neprekonateľným okolnostiam. Je vzorom hrdinskej a mravnej sily umelca, ktorý
bojoval so svojím osudom, životom a nepochopením, ale z toho boja vzišiel ako víťaz. Zavŕšil
obdobie klasicizmu a ukázal nové smerovanie hudby, ktorej vtlačil pečať svojej osobnosti, ktorá
je daná veľkosťou jeho génia, ale aj veľkoleposťou duchovného zápasu, ktorý viedol pri
uskutočňovaní svojich trvalých životných predstáv. Jeho hudba je nevyčerpateľným prameňom
umeleckej krása a sily ľudského ducha.

PEDAGOGICKÉ VYUŽITIE V ETICKEJ VÝCHOVE
Hudba je jednou z foriem umenia, ktorou človek- skladateľ, interpret predstavuje sám
seba. Je jeho vyjadrovacím prostriedkom. Aj bez slov vypovie o jeho postojoch, pocitoch
a náladách. Rytmus alebo melódia môžu byť obrazom jeho vzdoru, hnevu, protestu, poníženia,
ale aj lásky, sklamania, zmierenia, či nádeje. Týmto spôsobom komunikuje s ľuďmi a stavia
pred nich svoje estetické, ale aj etické odkazy. Pôsobí na poslucháča, čím formuje jeho
osobnosť. Hudobné dielo tým môže naplniť ciele etickej výchovy. Nemusí to však byť len dielo,
ale samotný umelec, jeho životná cesta, osudové prekážky, prehry a víťazstvá, myšlienky
a postoje, akými sa prejavoval vo svojom živote, názory, ktoré prezentoval. Takto spoznaný
umelec môže poslúžiť ako pozitívny vzor správania, ako ukážka sily ľudského ducha. Veľkí ľudia
svojej doby často nesú pozitívne vzory v konaní, odhaľujú svoje silné ľudské stránky osobnosti,
alebo sú nositeľmi veľkých ideálov a musia prekonať veľa prekážok, aby ich vyjadrili, čím
prejavia aj svoje charakteristické povahové črty.
V takomto duchu môžeme pracovať aj so životom Ludwiga van Beethovena, ešte skôr
ako zaznie jeho hudba, ktorá kladie vysoké nároky na poslucháča, na hodinách etickej výchovy
v 4. ročníku ZŠ. Vyberieme si tematický celok o reálnych a zobrazovaných pozitívnych vzoroch,
pretože chceme rozvíjať prosociálne správanie. Snažíme sa o pochopenie pojmu pozitívny vzor
v mojej rodine, alebo v mojom bezprostrednom okolí, vzor zobrazovaný v umeleckej tvorbe
(literatúra, hudba, film) a vzory v histórii, ktoré prejavujú mimoriadne vlastnosti (Ludwig van
Beethoven). Aby pochopili pojem vzor, budeme sa rozprávať. Na koho z dospelých zo svojho
okolia si zvedavý? Koho rád pozoruješ? Čie názory sú pre teba dôležité? Kto ti dodáva odvahu?
Kto ťa posmeľuje? Komu z dospelých vo svojom okolí, by si sa chcel podobať? V čom by si sa
mu chcel podobať? Aké vlastnosti sa mu na osobe páčia? o koho uznanie sa usiluje? Prečo?
Ľubovoľnou formou môžu prezentovať, čo k osobe cítia, alebo, čo si o nej myslia, čím ich
oslovuje, a tak si navzájom predstavujú svoj blízky vzor. Ak ich chceme motivovať k uvažovaniu
a hľadaniu vnútorných vlastností, ktoré sú na prvý pohľad skryté a prejavujú sa v činoch,
skutkoch, môžu porozmýšľať, aký odvážny čin, alebo dobrý skutok obdivujú na svojom blízkom
vzore? V čom sa mu snažia podobať? Čo robia pre to, aby sa mu podobali? Museli sa v niečom
zmeniť? Stálo ich to námahu? Oslovili ich aj činy iných vzorov, ktoré predstavili ich spolužiaci?
Aby nehľadali vzory len vo svojom blízkom okolí, môžu si spomenúť na niektorého svojho
pozitívneho literárneho, televízneho hrdinu, ktorý prejavil podobné vlastnosti o akých
rozprávali. Spoločne sa zamýšľajú, v čom sa mu chcú podobať, ako dobrý človek rozmýšľa, čo
robí, o čo sa usiluje? Využijú rôzne formy zobrazenia svojich vzorov. Svoj vzor môžu opísať,
výtvarne vyjadriť, zaspievať o ňom pieseň, napísať príbeh, zahrať svojho hrdinu v scénke.
Pre priblíženie vzoru z histórie, ktorá prejavila mimoriadne vlastnosti využijeme
najznámejší portrét skladateľa(pozri príloha 2). Nevedia, kto to je, ale môžu na základe toho, čo
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vidia, zapisovať jeho vonkajšie vlastnosti. Je zobrazovaná osoba veselá, smutná, vďačná,
nevšímavá, nahnevaná, radostná, krásna, škaredá, chudobná, bohatá, slávna, obyčajná, stará,
mladá, žila v minulosti, prítomnosti, je populárna, je neznáma, je to muž, alebo žena, čo drží v
ruke, čo robí..? Nasleduje čítanie o živote skladateľa. Po jeho vypočutí dopĺňajú jeho vlastnosti,
ktoré zostali pred nimi skryté. Aké ďalšie vlastnosti ešte prejavil? Sú to podľa teba mimoriadne
vlastnosti? Prečo sú mimoriadne? Kedy sa človek prejaví ako mimoriadna osobnosť? Myslí v tej
chvíli na to, že koná niečo mimoriadne? Aké obdivuhodné vlastnosti by si chcel mať ty? Čo by si
mal urobiť? Môžeme sa aj my, ktorí nemáme mimoriadne (geniálne) schopnosti prejaviť v
života mimoriadne ? Kedy sa niečo takéto udeje? Porozmýšľaj, aký čin dieťaťa môže byť
mimoriadny? Nakresli, opíš, porozprávaj o takýchto okamihoch vo svojom živote, alebo v
živote tvojich kamarátov.
Chceš vedieť kto je táto mimoriadna osobnosť? Učiteľ môže zvoliť rozličné formy ako
žiakovi ďalej priblížiť skladateľa(prezentácia, výklad, dramatizácia, ..).
O živote tejto osobnosti sa však vypovedá aj jeho hudobné dielo. Spoločne sa
započúvame do 1.vety 5.symfónie c mol, bez udania názvu skladby. Môžeme len pripomenúť,
že je to o človeku, o ktorom sme si čítali, ale aj o jeho pocitoch. Po vypočutí skladby aj deti
vyjadrujú svoje pocity z nej . Akými slovami by si ich vyjadril? Je to smútok, radosť, strach,
odvaha, boj, beznádej, ľahostajnosť, vzdor, sklamanie, viera, prekvapenie, očakávanie, bolesť,
láska, samota, opustenosť? Akými farbami by hýrili tieto pocity? Úvodné takty sú osudové
klopanie, kroky niečoho zlého, čo prichádza, niečoho bolestivého, trýznivého, krutého, čo nás
napĺňa neistotou, čo nás chce zraziť na kolená, čo zarmucuje naše srdce. Čo v živote môže
spôsobovať takéto pocity? Poznáš význam slova prenasledovať? Čo znamená? Aj teba už
prenasledovali určité predstavy ? Ako si sa cítil? Ako sa asi cíti tento človek? Je nešťastný,
zlomený, nahnevaný, vystrašený, zmierený, opustený,...? Započúvajme sa znova do skladby.
Všímajte si, či v skladbe započujete aj miesta, ktoré by sa dali vyjadriť inými slovami ako
doteraz? Ako by ste ich charakterizovali farebne? Ako by ste ich charakterizovali slovami? Stalo
sa aj vám, že ak vás prenasledovali zlé myšlienky, po strachu a bolesti nasledoval vzdor a sila
bojovať proti týmto myšlienkam, alebo ste sa im poddali?
Ak nie, prekonali ste ich sami, alebo vám niekto podal pomocnú ruku? Čo myslíte, ako
asi skončí tento zápas s osudom? Je všetko vždy len tak ako chceme my, alebo sú aj okamihy,
ktoré nemôžeme ovplyvniť? Ako asi skončil skladateľov zápas s osudom? Spoločne sa
započúvame do záverečnej vety a vypočujeme ju až do konca.
Záverečná časť skladby deťom poskytne úplne iný pohľad na osud, na to, čo nám
prináša, najmä na to horšie, a ako sa s tým skladateľ vyrovnal. Naplní ich mohutnými,
radostnými citmi, plnými sily, odhodlania, víťazného zmierenia, ale nie zničujúceho, ale naopak
očisťujúceho a povznášajúceho citu. Sama hudba im prinesie, ba priam núka myšlienku, že aj
bolestné udalosti patria k životu, ale my by sme mali nájsť v sebe silu vzdorovať im. Potom aj
prežitá bolesť má svoj zmysel.

ZÁVER
Dieťa dnešnej doby a dieťa doby minulej sa nelíšia, len prostredia a spoločenstvo ľudí
zmenilo svoj postoj k nim. Nie sú ani horšie ani lepšie, ani rozumnejšie ani hlúpejšie, ani krajšie
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ani škaredšie len my, ktorí ich formujeme sme iní. Ak by sme sa držali myšlienky, že iba krásny
človek dokáže tvoriť krásne veci, bolo by všetko oveľa jednoduchšie.
Ak máme formovať dieťa, nemôžeme predsa zostávať sami dieťaťom, ale zodpovedným
človekom. Zodpovedným za jeho výchovu, zodpovedným ..Či už som rodič, alebo učiteľ, blízky
člen rodiny, neznámy človek, ktorého stretávajú, osobnosť, ktorej knihy čítajú, alebo maliar,
ktorého obrazy vnímajú, skladateľ, ktorého diela sa počúvajú, máme byť nositeľmi takých
vlastností, ktoré deti formujú pozitívne a vedú ich k zodpovednosti, tolerancii a ľudskosti.
Máme byť pozitívnymi vzormi. Ak to sami nedokážeme, nechajme za seba hovoriť druhých,
ktorí to dokážu svojim životom, činmi, dielom, alebo praobyčajným ľudským citom. V práci sme
sa pokúsili ukázať, že vzor ak je pozitívny, dokáže sa prihovoriť dieťaťu a ono samo ako duša
vnímavá nájde to, po čom túži, nad čím chce porozmýšľať, čo chce precítiť. My by sme mali byť
tými, čo ho na správnu cestu navedú. A ak aj jeho kroky poznávania budú neisté, mali by sme
sa snažiť o to, aby sa na správnu cestu vrátilo, aby spoznalo samo seba, svoje silné a aj slabé
stránky, aby v svojich chybách hľadalo ponaučenie, nie odsúdenie, aby sa v každej situácii
snažilo konať dobro, ak je to aspoň trochu v jeho silách. To je prosociálnosť, pozitívny
a zodpovedný prístup k životu, to je to, o čo by sme sa mali usilovať vo svojom živote aj vo
výchove detí.
Cieľom práce bolo poukázať, že človek aj napriek všetkým okolnostiam, ktoré ho počas
života stretávajú, je sám zodpovedný za smerovanie svojho života, za svoj osud a mal by byť
pripravený vzoprieť sa mu aj v jeho nepriazni.
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POZITÍVNE VZORY SPRÁVANIA V HISTÓRII. LUDVIG VAN
BEETHOVEN A JEHO MODEL VZDOROVANIA OSUDU
Edita BENKOVÁ
Abstrakt
Témou našej práce sú Pozitívne vzory správania v histórii, Ludvig van Beethoven a jeho model
vzdorovania osudu. Práca je rozdelená do troch kapitol. V nich rozpracovávame, čo je to pozitívne
správanie a pozitívny prístup k životu, hudobné vyjadrenie idey vzdoru a viery vo vlastný talent, dôsledky
izolácie na osobný život a tvorbu skladateľa (s vrcholom v IX. symfónii d mol). Sledujeme odkaz k dnešku.
Podávame príklad využitia v pedagogickej a etickej výchove. Cieľom práce je napriek nesporným
vonkajším determinantom v konečnom dôsledku byť človekom, ktorý je sám zodpovedný za svoj osud
a dokáže sa vzoprieť aj jeho nepriazni. Poukazujeme na pozitívne správanie ako dôsledok pozitívneho
postoja k životu. Opisujeme Ludviga van Beethovena ako osobnosť, jeho život a vedomie vlastnej
hodnoty v jeho umeleckom diele. V práci ďalej približujeme Beethovenovu postupnú stratu sluchu a jej
dôsledky na spoločenské i profesijné postavenie skladateľa. Sledujeme jeho postupný vývoj od
Heiligenstadtského testamentu k 5. symfónii (Osudová)a vyvrcholenie v 9. Symfónie (S Ódou na radosť).
V hudobnom vyjadrení postoja k osudu Beethovena (porovnanie 1. A finálovej vety) v 9. Symfónie (S
Ódou na radosť) opisujeme jeho tvrdý vývoj, nespokojnosť, výbušnosť a oddanosť prijatia osudu. V práci
tiež uvádzame Beethovenov odkaz dnešku vzhľadom na pedagogickú prácu a zodpovednosť pedagóga
k posolstvu, ktoré nám zanechal tento génius hudobného umenia.
Kľúčové slová: hudobné umenie, etická výchova, dôstojnosť ľudskej osoby, pozitívne vzory,
zobrazené vzory, reálne vzory

ÚVOD
V práci sa zaoberáme rozvojom odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy, pričom
téma je Pozitívne vzory správania v histórii, Ludwig van Beethoven a jeho model vzdorovania
osudu. Chceme poukázať na to, akým nesporným vonkajším determinantom je v konečnom
dôsledku zodpovedný za svoj osud človek sám a ako sa dokáže vzoprieť aj jeho nepriazni.
Osud človeka, ktorý bol od detstva týraný vlastným otcom. Nesmiernu lásku dostával len
od matky, ktorá ho v dôsledku choroby veľmi skoro opúšťa. Tento sotva 13 ročný mladý človek
sa musí začať sám starať o svojich dvoch bratoch a zbaviť vlastného otca o možnosť starať sa
o ne. Napriek tomu študuje a získa si dobré postavenie v spoločnosti, aby sa mohol venovať
hudbe. Stretáva sa mnohými ľuďmi, ktorí mu pomáhajú v jeho ťažkom živote, priateľmi na
život, ktorí s láskou sledujú jeho cestu, aj keď odchádza z rodného kraja. Aby sa mohol venovať
hudbe a komponovaniu, v novom prostredí veľkolepej Viedne sa musí vyrovnať s osamelosťou,
napriek tomu, že jeho hudba si získava priaznivcov a mecenášov.
Charakterizujeme jeho pozitívne správanie ako dôsledok pozitívneho postoja k životu.
Jeho revolučné myšlienky s ktorými je opantaný a celý život ho prenasledujú, ale aj vedomie
vlastnej hodnoty, ako nevyčerpateľný zdroj umenia mu postupne ukážu cestu, ktorou má ísť.
Lenže tohto mladého človeka v rozkvete zasiahne choroba, ktorá postupne prináša stratu
vonkajšieho sluchu a dôsledky na jeho spoločenské i profesijné postavenie sa zrazu stávajú
neriešiteľným problémom. Poukazujeme na to, ako ovplyvnil odkaz vyslovený v
Heiligenstadtskom testamente a jeho cestu k 5. symfónii (Osudová). Sledujeme Beethovenove
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vyrovnanie sa s osudom a jeho rozhodnutie ďalej žiť a tvoriť. V hudobnom vyjadrení dokázal
opísať, aký mal postoj k osudu a hlboko sa to prejavilo na jeho dielach.
Odkaz Beethovena dnešku treba hlavne hľadať v nás, učiteľoch. Naša práca je prvým
a veľmi dôležitým krokom k tomu, ako sa budú stavať budúce generácie k nevyčerpateľnému
dielu fenomenálneho človeka, ako bol Ludvig van Beehtoven.
„Čo môžem robiť? – Byť viac ako osud?“ (Ludwig van Beethoven)

ČO JE TO POZITÍVNE SPRÁVANIE A POZITÍVNY PRÍSTUP K ŽIVOTU. NAIVNÝ
OPTIMIZMUS VS. ZDRAVÝ REALIZMUS
Základom pre šťastný život je uvedomiť si, čo vlastne chceme – teda sformulovať si
určitý zámer. Aby sa nám tento zámer podarilo dosiahnuť, treba ho sformulovať podľa určitých
zásad. V súlade s vyššou morálkou si treba vždy položiť otázku, prečo chceme to, čo chceme –
čo to naozaj prinesie nám aj nášmu okoliu?
Pozitívne správanie a pozitívny prístup k životu
Problémy neexistujú, existuje iba zle sformulovaný zámer. A čo je to zámer? Ako ho
správne sformulovať a úspešne realizovať v živote? Ako zväčšiť osobnú silu a vedieť vytvárať
životné udalosti, ktoré by prinášali radosť vám i vášmu okoliu? Dnes sa na človeka rúti
obrovský objem rôznych informácií. Každý k nim má prístup, ale nie všetci vedia, ako tieto
znalosti využiť. Okrem toho sú rôzne informácie niekedy rozporuplné. Ako sa v nich má človek
vyznať, aby sa „neutopil“v informačnom prúde, aby sa nestratil v rozmanitých možnostiach?
a ako má nájsť tú správnu cestu? V tom nám pomôže umenie vytvoril „si určitý zámer
a usmerňoval“ho. Keď ovládnete toto umenie, budete vedieť riadiť svoj život. Dá sa to však iba
vtedy, keď človek koná podľa nového modelu vedomia, keď spozná vesmírne zákony.
Rozmýšľať tom, ako pomenovať tento nový model, podľa ktorého je človek pánom svojho
života a ktorý pritom stojí na zákonoch starých ako tento svet. Nakoniec mu bol vymyslený
názov „Biblický model ľudského vedomia". Odráža totiž ako svet staré zákony, ktoré v ňom
fungujú. Tento model môže byť Noemovou archou, ktorá vás zachráni pred informačnou
potopou sveta. Tento nový model vedomia vám dáva do rúk silné páky pre riadenie vášho
sveta a veľmi jemné nástroje na jeho premenu. Akékoľvek znalosti sa zakladajú na teórii
a praxi. Teória - to sú isté zákony. Prax - to je používanie týchto zákonov v živote. Vo fyzickom
svete je to schopnosť ovplyvňovať v prvom rade seba a až potom iných ľudí, či veci. A meniť to
všetko podľa svojho želania.
Prvá zásada tohto modelu spočíva vtom, že každý človek si sám vytvára svoj svet, svoj
život. Ako to máme chápať? Človek je stvorený „na obraz Boží“ a vo svojej podstate je leda
tvorcom. Tvorcom svojho sveta. Je veľmi dôležité uvedomiť si to. Svoj svet si vytvárame svojimi
myšlienkami, pocitmi a emóciami. Naše konanie sa nezačína slovami ani činmi, ale našimi
myšlienkami. Myšlienka je univerzálnym druhom energie, ktorá má ohromnú silu. Naše
myšlienky a pocity sa zhmotňujú, teda vteľujú sa do reality. Myšlienka ako druh energie vzniká
v nasej duši a nemizne. Funguje tu zákon zachovania energie. Akákoľvek myšlienka. vyslaná do
vonkajšieho sveta, vyvolá v našom živote určité udalosti. Táto energia sa k nám v tej alebo inej
podobe vracia.
Z tejto prvej zásady vyplýva, že rovnaké priťahuje rovnaké. Ak máme agresívne
myšlienky, vytvárame si nepríjemné a bolestivé udalosti. Ak sú myšlienky tvorivé, naplnené
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dobrom a láskou, zhmotňujú sa do reality, ktorá nám prináša príjemné zážitky. Aké myšlienky
budeme mať? Je na nás. Sami si vytvárame svet, v ktorom žijeme. Každý z nás žije v unikátnej
realite, presnejšie v modeli reality, ktorý si vytvoril na základe osobných skúseností aj
skúseností predkov. Svet. ktorý nás obklopuje, je nepostihnuteľný, a my si ho musíme
zjednodušovať, aby sme sa cítili bezpečí a mohli v ňom žiť.
Všetko na svete je naše telo, duševný stav vzťahy, práca, finančná situácia - je odrazom
a transformáciou našich myšlienok, citov a emócií. z toho vyplýva tvrdenie, geniálne svojou
jednoduchosťou a múdrosťou: žijeme v harmonickom, spravodlivom a čistom svete, v ktorom
sa každému dostáva to, čo zodpovedá jeho myšlienkam. „Staň sa tí podľa tvojej viery", hovorí
Biblia. V živote dostávate to, čomu veríte, inými slovami to, čo je vonku, odráža to, čo je vnútri.
Pre mnohých je ťažké prijať toto tvrdenie. Ak však máte v živote nejaký nedostatok alebo sa
vám deje nejaké príkorie, neponáhľajte sa s obviňovaním iných a nerobte zo seba obeť. Príčina
sa neskrýva v takzvaných okolnostiach, ale v prvom rade vo vás. Pozrite sa do svojho vnútra!
Naše zámery sa nemusia obmedzovať iba na materiálne hodnoty. Môžu to byť nové vzťahy
alebo nejaké hodnotné vlastnosti. Je dobré, ak nás v živote zaujíma všetko. Veľkou motiváciou
môže byť zdravie alebo láska. Mnohí ľudia sa napríklad rozhodnú prestať fajčiť, až keď je reálne
ohrozené ich zdravie. A niektoré ženy začnú chudnúť a starať sa o seba, keď sa zamilujú.
Často sa ocitneme na križovatke rozhodnutia a musíme sa rozhodnúť, ktorým smerom
ísť. Či zvoliť tú ľahšiu cestu alebo tú ťažšiu. Ľudia, ktorí v živote niečo dokázali, či už na báze
osobného rozvoja, v medziľudských vzťahoch alebo i v pracovnej sfére, majú jednu vec
spoločnú. Volili si tie rozhodnutia, ktoré predstavovali potrebu vynaloženia väčšieho úsilia.
Tieto rozhodnutia spočiatku znamenali prekonanie lenivosti, istú dávku odvahy a možno i
prekonanie útrap. Schopnosti človeka sa však rozvíjajú nielen v detstve a dospievaní, ale stále
sa môžeme niečo nové naučiť a posilniť naše schopnosti. Práve toto je jedným z dôsledkov
voľby ťažších riešení. Je to vlastne istá forma dlhodobej investície do rozvoja našich schopností
a charakteru. Princíp voľby ťažších riešení však nie je vhodné uplatňovať pri životných
rozhodnutiach automaticky. Pointa nie je v tom, komplikovať si život, ale posilniť svoje
schopnosti, vďaka ktorým v živote môžeme získať viac pre nás a našich blízkych.
Naivný optimizmus vs. zdravý realizmus
Byť optimistom či pesimistom? Táto priam shakespearovská otázka sa natíska pri
vyslovení tejto otázky. Kde uvidíme pohár naplnený do polovice, bude pre nás poloplný alebo
poloprázdny? Aké výhody a nevýhody prinášajú tieto dva tak diametrálne odlišné pohľady na
svet? Človek si žije svoj viac či menej jednoduchý život, prediera sa každodennými problémami
ako všetci ostatní viac či menej bežní smrteľníci. Nech sa už vo svojej dôležitosti považujeme za
čokoľvek, skúsme teraz brať do úvahy výlučne rovinu bežných dní, v ktorých všetci žijeme.
Pesimista za každým rohom vidí blížiacu sa pohromu. Pred každou viac či menej
významnou udalosťou sa mu v hlave odvinie najmenej 10 scenárov, podľa ktorých by sa to
všetko mohlo pokaziť. Neteší sa z ničoho, lebo zo všetkého má strach. Strach, ako to dopadne,
čo sa pokazí, akú katastrofu naňho zase zošle tá anonymná vyššia entita sediaca na obláčiku
a kývajúca nohami v sandáloch. Radšej sa ani do ničoho nepustí, lebo však nech robí čokoľvek,
aj tak sa to pokašle. Osobitnou kategóriou sú ešte takzvaní depresívni pesimisti – živočíšny
druh, ktorý je práve o tých svojich bežných problémoch skalopevne presvedčený, že sú tie
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najstrašnejšie na svete. A potom sú ešte takí, čo sa snažia celú svoju životnú smolu zvaliť na
niekoho iného.
S bežným pesimistom je ťažko žiť. Sám si s tým ide na nervy. Stáva sa, že takýto človek
reaguje na akýkoľvek podnet automaticky negatívne. „Len aby sa nestalo toto,.. dúfam že sa
nestane tamto, ...čo keď sa zase stane hento…?“ Koľko katastrof si asi takýmto prístupom
človek sám privolá?
A čo taký optimista? Má presne rovnaké životné problémy ako každý dvojnohý živočích
honosiaci sa názvom „človek”. Žije si zo dňa na deň, ráno sa zobudí a (tu prichádza rozdiel)
namiesto nenávistného vražedného pohľadu na zvoniaci budík sa cez okno usmeje na
vychádzajúce slnko. Je zvedavý, čo mu nový deň prinesie, aké prekážky sa mu dostanú do cesty
aby ich zase mohol nejako horko-ťažko zvládnuť a večer si povedať: „Bol to dobrý deň.” Teší sa
z drobností – z toho, že vzduch už pomaly vonia jarou, že ráno sa za domom na lúke dvíha hmla
prerážaná lúčmi slnka. Prekážky prežíva možno miestami ťažko, ale vždy sa vie z toho nejako
dostať a postaviť sa na nohy. Ako z učebnice pozitívneho prístupu k životu, ktorých máte v
každom kníhkupectve za vagón.
No pravdu povediac, nie vždy je také jednoduché držať sa týchto zaručených návodov na
život. Však keď čakám to najhoršie, tak všetko ostatné už musí byť lepšie, nie? Akási
automatická psychická obrana. Pesimizmus človeka oberá o kvantum energie. Unavený vstáva,
unavený si líha, unavene žije. Treba zahájiť transformáciu pesimistu na optimistu. Je to možné?
Má človek prístup k svetu zakódovaný v povahe a nevyhne sa tomu? Alebo je to o osobnom
rozhodnutí, ako chcem svoj život prežívať? Michael Bernard Beckwith hovorí: „Teraz je už aj
vedecky potvrdené, že pozitívne myslenie je stokrát účinnejšie, než negatívne.“
Človek a s ním späté komplexy môžu jeho život veľmi negatívne ovplyvniť. Napr.
nevyrovnaný človek zvykne sám seba okradnúť o mnohé príležitosti, ktoré mu život ponúka.
Jednoducho v okamihu rozhodnutia ho nedôvera v seba samého prinúti radšej neriskovať.
Tieto zmeškané príležitosti môžu byť neskôr jedným z dôsledkov seba trápenia a vnútornej
ľútosti. Takýto človek taktiež zvykne vo vzťahu presúvať svoje komplexy do mienky druhého.
Ak má komplex z chyby krásy svojho výzoru, zvykne si myslieť, že ostatní ho zásadne vnímajú
s týmto problémom v negatívnom podtexte. Prípadne v ňom zlé pocity zo samého seba naučia
pozerať sa na svet so zatrpknutosťou a cynizmom.
Z uvedeného vyplýva, že vnútorná vyrovnanosť prameniaca zo sebapoznania je
základným predpokladom zdravého života. Každý človek by si mal vedieť úprimne zodpovedať
otázku, kým je. Pred druhými sa snažíme pôsobiť lepšími než v skutočnosti sme, ale sebe by
sme v tomto klamať nemali. Pozrieť sa do zrkadla svojej duše nie je vždy ľahké, najmä ak nie
sme s niečím v sebe spokojný. Priznanie si pravdy o nedokonalosti a zmierenie sa s ňou je však
pre nás omnoho prospešnejšie ako hra na dokonalého. Získame tým lepšiu čitateľnosť našich
túžob a potrieb, a tak dokážeme reálnejšie koncipovať snahu o seba zlepšenie. V
medziľudských vzťahoch pôsobí vyrovnaný človek omnoho prirodzenejšie a konštruktívne rieši
problémy. Ak náš život pred druhými nebude divadlom, nebudeme v zákulisí plakať. Pretože
budeme mať okolo seba veľa ľudí, ktorí nás budú mať radi nie preto, akými by sme chceli byť,
ale akými sme.
Šťastie v živote je mať život bez väčších problémov. Do života bežného človeka problémy
zasahujú pomerne často a je preto vhodné zaujať k nim správny postoj. Vo všeobecnosti ich
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môžeme rozdeliť do dvoch typov. Tým prvým je strata dlhodobého partnera, strata vlastného
zdravia či zdravia blízkeho, ktorá môže skončiť i úmrtím. To sú chvíle, pri ktorých ľudské srdce
žiali úprimne a oprávnene. Druhým typom problémov sú prakticky všetky ostatné. Tie môžeme
považovať za riešiteľné či znesiteľné záležitosti, keďže nezasahujú do primárnych hodnôt nášho
života. Túto skutočnosť je dobré si uvedomiť vždy, keď nás niečo začne trápiť a namiesto snahy
o riešenie volíme dlhodobú sebaľútosť. Ľudia, ktorí si zažili problém prvého typu, a pritom
nestratili nádej a schopnosť sa usmiať, sú hodní nesmierneho obdivu pre svoju silu a lásku.
Môžeme ich nazvať pravými realistami. Naopak, ľudia, ktorí strácajú chuť žiť a bojovať pri
problémoch druhého typu, by si mali uvedomiť, že to najcennejšie stále majú. Trápenia
a starosti je nutné prijať ako súčasť života, postaviť sa k nim čelom a nenechať sa zdolať. Veď
predsa ľudská slza patrí k životu rovnako ako úsmev šťasteny. Týchto ľudí by sme mohli nazvať
naivní optimisti.
Tak ako problémy i ľudí je dobré vedieť rozdeliť do dvoch skupín. Prvú tvoria ľudia, pre
ktorých sa „oplatí“trápiť a druhú tí, ktorí za to nestoja. Jednoducho sme rôzni a každý máme
svoj vlastný svet, ktorý definujú naše názory a skutky. Nemôžeme byť za dobre so všetkými
a nemali by sme sa ani kvôli každému zbytočne zaťažovať. Napríklad, ak pri rozchode
s priateľom či partnerom zistíme, že jeho cit k nám, bol založený viac-menej na sebeckom
pocite pôžitku a prospechu, je lepšie, ak už v našom živote nebude figurovať v dôležitom
postavení. Tento laxnejší postoj k ľuďom je vhodné uplatňovať len pri tých, ktorým sme dali
svoju dôveru omylom. Naopak, vo vzťahoch s ľuďmi, s ktorými majú naše svety niečo
spriaznené, treba byť kompromisnejší a objektívnejší. Občas treba aj čo to pretrpieť, prípadne
dať druhú šancu. Každý občas pochybíme, preto by sme mali vedieť i odpustiť.
Všetci veľmi dobre poznáme sklamania z očakávania, sú vlastne ďalšou prirodzenou
súčasťou života a medziľudských vzťahov. Nenaplnené túžby, ktoré sa nám zdali reálne, v
každom z nás vyvolajú istý pocit smútku. Keď nastanú, je dôležité vedieť k nim zaujať
objektívny postoj. Práve tu sa môže veľmi negatívne prejaviť vnútorná disharmónia spomínaná
v prvom princípe. Dobrým príkladom sú počiatočné fázy spoznávania nového človeka.
Pozitívne myslenie je vhodné použiť aj pri dávaní dôvery. Dôvera je veľmi cenná
záležitosť, pretože dáva vzťahu úplne nový rozmer a obohacuje ho. Je však i veľmi krehká,
pretože nie každý si ju zaslúži. Nežijeme vo svete anjelov. Ak však nájdeme človeka, ktorý sa
nám pozdáva, je dobré mu ju postupne ponúkať. A to i v prípade, ak sme predtým mali len
negatívne skúsenosti. Tu pritom nejde o naivnosť, ale o pochopenie významu a prínosu dôvery.
Každý človek je iný a zatrpknutosťou môžeme sami seba okradnúť o to, že nevpustíme do
svojho srdca človeka, ktorý bol ochotný ponúknuť skutočné priateľstvo. Je to vždy tak trochu
risk, ale ten kto si našu dôveru opakovane nedokáže, resp. nechce vážiť, patrí do skupiny ľudí,
ktorými by sme sa nemali príliš zaťažovať. A hoc to sklamanie skôr bolí nás, v skutočnosti viac
stráca ten, kto dôverou pohrdol ako ten, kto ju ponúkol.
Často sa ocitneme na križovatke rozhodnutia a musíme sa rozhodnúť, ktorým smerom
ísť. Či zvoliť tú ľahšiu cestu alebo tú ťažšiu. Ľudia, ktorí v živote niečo dokázali, či už na báze
osobného rozvoja, v medziľudských vzťahoch alebo i v pracovnej sfére, majú jednu vec
spoločnú. Volili si tie rozhodnutia, ktoré predstavovali potrebu vynaloženia väčšieho úsilia.
Tieto rozhodnutia spočiatku znamenali prekonanie lenivosti, istú dávku odvahy a možno i
prekonanie útrap. Schopnosti človeka sa však rozvíjajú nielen v detstve a dospievaní, ale stále
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sa môžeme niečo nové naučiť a posilniť naše schopnosti. Práve toto je jedným z dôsledkov
voľby ťažších riešení. Je to vlastne istá forma dlhodobej investície do rozvoja našich schopností
a charakteru. Princíp voľby ťažších riešení však nie je vhodné uplatňovať pri životných
rozhodnutiach automaticky. Pointa nie je v tom, komplikovať si život, ale posilniť svoje
schopnosti, vďaka ktorým v živote môžeme získať viac pre nás a našich blízkych.
Ďalším pozitívnym dôsledkom môže byť zachovanie morálnych zásad alebo naučenie sa
sebestačnosti. Sebestačnosť, resp. schopnosť nájsť oporu sám v sebe je vlastnosťou, o ktorú by
sme sa vždy mali snažiť. Samozrejme, takéto životné šťastie človek nájde len v medziľudských
vzťahoch. Pri hľadaní priateľov či partnera je však veľmi dobré mať v sebe správnu dávku sily
a sebadôvery. Niektorí totižto využívajú druhých len preto, lebo nechcú ostať ani chvíľu sami
alebo namiesto vynaloženia vlastnej snahy si radšej ukroja z úspechu druhého. Tento prístup sa
skôr či neskôr však negatívne vráti. Vzťahy založené na využívaní bez schopnosti dobrovoľnej
obety nekončia dobre. I preto by sme sa mali snažiť budovať svoje silné ja a robiť isté veci
predovšetkým kvôli sebe. Napríklad, neučiť sa pre spokojnosť rodičov, ale preto, že sami
vidíme vo vzdelávaní možnosť dobrého zamestnania v budúcnosti. Alebo neudržiavať si dobrú
postavu kvôli partnerovi, ale preto, že sami vidíme pozitívny prínos v pravidelnom športovaní.
Je dobré mať okolo seba rodinu a priateľov, v ktorých môžeme nájsť v prípade núdze oporu.
Dôležité však je, aby sme sami v sebe dokázali nájsť ten hlavný pilier vnútornej sily
a odhodlania. a k tomu nám určite napomôže aj voľba ťažších riešení pri životných
rozhodnutiach, ktorých plný prospech ucítime až v budúcnosti.
Dnešná spoločnosť je čím ďalej tým viac vťahovaná do pasce materiálnych statkov. Ich
nevyhnutná potreba k prežitiu nás pomaly obopína a zabúdame tak vidieť podstatnejšie veci
okolo nás. Dobrým príkladom je dávanie darčekov. Ak sa pozrieme očami srdca na dar, ktorý
dostaneme, zistíme, že to najpozoruhodnejšie na ňom nie je jeho cena, kvalita či forma
prekvapenia. To najcennejšie na prijatom darčeku je fakt, že existuje osoba, ktorej na nás
záleží, a ktorá nás chce potešiť.
Často venujeme pozornosť veciam, ktoré si našu pozornosť nezaslúžia a naopak,
nezaujíma nás to, čo by nás malo zaujímať. Na jednej strane je to paradox, na druhej bežná
súčasť dnešnej spoločnosti. Pokiaľ sa istá forma utrpenia nedotkne priamo nás, nesnažíme sa
ju precítiť a pochopiť. Niekedy sa tvárime, že ju nevidíme. A to je škoda z dvoch dôvodov.
Jednak naša pomoc príde človeku s trápením určite vhod, či už formou dodania sily, nádeje
alebo formou materiálnej podpory. Na druhej strane sa tým viac otvorí naše srdce a lepšie
pochopíme, čo je v živote dôležité a čo nie. Vnímanie vecí očami srdca nám pomôže vedieť, čo
je to skutočný problém a čo riešiteľná záležitosť. A samozrejme, ak sa ako spoločnosť naučíme
dôslednejšie dbať na ľudí, ktorí potrebujú pomoc, jedného dňa sa to môže zísť aj nám. Nikdy
totiž nevieme, kedy tie ozajstné životné nešťastia postihnú priamo nás alebo našich blízkych.
Na začiatku sme spomenuli, že naším cieľom by malo byť vedieť prijať život s tým
dobrým i zlým. Pretože potom pochopíme jeho kráse a dokážeme so spokojnosťou v duši
povedať, že radi jestvujeme. Spoľahneme sa teda sami na seba a nie na šťastie či dary od
druhých. Schopnosť spoľahnúť sa na svoje vlastné ja, získame tiež voľbou ťažších riešení.
Prekonaním lenivosti či strachu získame nové zručnosti a schopnosti, s ktorými to všetko pôjde
ľahšie. Ak budeme na život viac nazerať očami srdca, pochopíme, že nie sme jediní, ktorí to
mali ťažké. Pochopíme tiež, že pocit šťastia je možné nájsť už i v maličkostiach či samotnom
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bytí. Naučíme sa brať problémy ako výzvu a nedáme sa nimi zdolať. Reálny pohľad na život
a prekonávanie starostí nám dá vnútornú silu, a tá je spätá s vnútornou vyrovnanosťou.
Nebudeme sa už hrať na lepších než sme, či považovať sa za cenných, len ak budeme pôsobiť
dokonale. Nebudeme to potrebovať. Vnútorná harmónia a korektné správanie nám pomôže
nadviazať kvalitné medziľudské vzťahy. Dokážeme dať dôveru, pretože budeme vedieť, že sú aj
ľudia, ktorí ju dokážu oceniť. A budeme radi aj za to, že nám už niektorí ukázali, aby sme s nimi
nepočítali. Napriek tomu, že nás to svojho času veľmi bolelo. Čím skôr pochopíme významu
života a jeho princípy, tým skôr nájdeme vnútornú harmóniu spokojnej duše. Naučíme sa
vnímať život kontinuálne ako cestu a budeme vedieť dať našej ceste to správne smerovanie.
Smerovanie nie do raja šťasteny, ale do bežného života na zemi, v ktorom si dokážeme vážiť to
krásne a čeliť každodenným nástrahám a boľavým trápeniam.

BEETHOVEN. KONFLIKT HVIEZDY A CHOROBY. PERIPETIE RIEŠENIA TOHTO
KONFLIKTU
Jeden z najväčších géniov hudobného umenia Ludwig van Beethoven pochádzal
z chudobnej rodiny z flámskeho Mechelenu. Pokrstený bol v Bonngasse 17. decembra 1770
a dostal meno Ludwig po starom otcovi. Priniesol do hudby množstvo nových názorov,
kontrastov, výpovedí a otázok. Dodnes nie sú viaceré z nich zodpovedané a neustále nás lákajú
k novým a novým bádaniam a hľadaniam stopercentných odpovedí o tomto úchvatnom
a nevyčerpateľnom, pritom obyčajnom človeku, ktorý stále fascinuje ľudí k základnej otázke:
„Aký to bol človek?“
Jeho otec s cieľom vychovať z neho podobné zázračné dieťa ako bol Wolfgang Amadeus
Mozart, učil syna hrať na husliach a klavíri. Tento prísny postoj otca narúšal vývoj chlapca,
ktorého budili o polnoci z dôvodu cvičenia na klavíri. V škole bol preto často unavený
a nemohol sa sústrediť. Jeho život nebol ľahký, pretože otec bol alkoholik, matka bola často
chorá a zo šiestich súrodencov prežili len traja.
Ludwig van Beethoven už veľmi skoro slúžil ako druhý dvorný organista u panovníka, za
čo dostával pravidelný plat. Ako trinásťročný hral na čembale a viole v kniežacom orchestri
a komponoval komornú hudbu. Aby rozšíril svoje vzdelanie, odcestoval Ludwig van Beethoven
v roku 1787 do Viedne, aby sa stal žiakom Wolfganga Amadea Mozarta. Okrem Mozarta
pôsobili vo Viedni aj ďalší skladatelia, medzi inými aj Joseph Haydn. z hlavného mesta
rakúskeho arcivojvodstva tak vytvorili hudobné centrum Európy. Štúdium u Mozarta sa ale
nezrealizovalo. Jednak bol Mozart očividne zamestnaný prácou na vlastných dielach a mal
rôzne iné starosti, kvôli čomu neprejavil záujem o výučbu. Beethoven sa však už po dvoch
týždňoch musel vrátiť domov, pretože jeho matka ťažko ochorela a krátko po návrate
Beethovena do Bonnu zomrela.
V Bonne roku 1789 začal Beethoven štúdium na univerzite, kde rýchlo sa dostal do
kontaktu s myšlienkami Francúzskej revolúcie. Jeho nadšenie pre revolučné myšlienky sa
prejavilo v jeho neskorších dielach, ktorých témou sa stala sloboda a ľudskosť. Prejavilo sa to
neskôr v jeho jedinej opere Fidelio.
Vo veku 22 rokov (1792) podnikol. druhú študijnú cestu do Viedne, z ktorej sa už do
Bonnu nevrátil. Keďže Mozart už zomrel, dávali Beethovenovi hodiny kompozície Joseph Haydn
a Antonio Salieri. Nadviazal tu viaceré priateľstvá, napríklad s rodinou kniežaťa Lichnowského,
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Waldsteina a s rodinou Brunsvikovcov, ktorí mu neskôr, podobne ako arcivojvoda Rudolf,
vyplácali ročnú rentu, aby sa bez obáv o živobytie mohol venovať komponovaniu. Niekedy to
ale natrafilo na Beethovenovu hrdosť, a nie vždy to od nich prijal.
Prvé koncertné turné mimo Viedne podniká roku 1796. Cestuje do Prahy, Bratislavy
a Berlína. Skladateľskej činnosti sa venoval už v Bonne, ale svoje skladby čísloval až od troch
klavírnych trií, ktoré boli vytlačené vo Viedni roku 1795.
Beethoven sa rýchlo preslávil so svojou komornou hudbou, ktorú označovali ako úplne
novú a modernú. Známy sa stal tiež ako klavírny virtuóz a majster improvizácie. Raz sa mu
stalo, že klavír bol rozladený o jeden poltón. Keďže nebolo času na ladenie klavíra, zahral svoj
C-durový koncert (Prvý klavírny koncert op. 15) bez okolkov v Cis-dure.
Vydáva svoje prvé diela. A už tu sa prejavuje ako osoba s chvastavou povýšenec kosťou,
ktorý kráča po svojej ceste. „Morálkou výnimočného človeka je sila a tá je aj mojou morálkou.
Všetci tí, čo ho vidia a navštevujú hovoria o ňom „Je obrazom stelesnenej sily“a ako Bettina
Brentanová: „Nikdy v nijakom panovníkovi som nevidela také uvedomenie si sily. Je očividné,
že tento umelec stojí pod vplyvom prevratných ideí Francúzskej revolúcie, je vtákom búrky
orkánu, ktorý zúri v západnej Európe.“ (Szabolcsi, B. 1962, s. 320)
Vo veku 29 rokov začal Beethoven skladať 1. symfóniu, ktorú dokončil začiatkom
ďalšieho roku. Premiéra sa konala dňa 2. apríla (1800) mala veľký úspech. Vyjadril v nej
neobyčajnú úctu k Haydnovi a Mozartovi a zachoval klasickú formu. Zároveň ale výrazne
naznačuje aj svoje budúce zameranie rodiaceho sa génia. Niektorí kritici už tu sa rozchádzajú v
hodnotení jeho diel. Nazvali ho „skarikovaným Haydnom“, hovorilo sa o „nevhodných
výbuchoch arogantnej domýšľavosti mladého, talentovaného človeka“ (Sprievodca koncertmi:
Stanislav Haraschin – Teresa Chylińska - Boguslaw Schäffer, Opus, Bratislava 1980). Žiaľ v tieni
ďalších jeho slávnych diel nedostáva dnes toľko pozornosti ako by si zaslúžila.
Vo veku 30 rokov sa u Beethovena prejavili prvé známky otosklerózy a jeho stav sa
neustále zhoršoval. Na vyrovnanie straty sluchu nechal do klavíra zabudovať až štyri struny.
Počas kúpeľného pobytu, z ktorého načerpal optimizmus, napísal priateľovi: „Chcem osudu
siahnuť do papule, celkom ma zdolať sa mu určite nepodarí“a zložil II. symfóniu, ktorá však
nemala veľký úspech. Krátko po vydaní píše „Zietung für die elegante Welt“ (Krikľavá potvora,
ktorú znázorňuje ako zasiahnutého divoko zvíjajúceho sa draka, ktorý nemôže umrieť a zúrivo
mláti okolo seba vztýčeným chvostom, ešte keď krváca z posledného). Aj tento názor je
svedectvom o tom, akou novosťou a akou dravosťou zapôsobila Beethovenova
III. symfónia, ktorú dokončil koncom roku 1802 a uvedená bola 5. apríla 1803 vo Viedni.
Vznik tejto skladby spadá práve do obdobia zhoršení sluchovej poruchy, spojenej s trýznivým
ušným šumom, keď napísal v zúfalom stave v roku 1802 „Heiligenstadtský testament“1, v
ktorom odhaľuje svoje najvnútornejšie pocity v tomto období života. Preto už táto skladba
nesie v sebe isté rysy skepse a istý znak vzdoru a úsilie sa dostať z bolestivého rozpoloženia.
„Heiligenstadtský testament„bol napísaný 6. októbra 1802 v ktorom píše: „Vždy som bol
ochotný vykonať i veľké činy, povážte však, že už šesť rokov trvá môj nevyliečiteľný stav,
zhoršený ešte nerozumnými lekármi. Rok čo rok ma klamali nádejou, že sa môj stav zlepší, až
som sa konečne prinútený počítať s trvalou chorobou s vrodeným ohnivým a živým
temperamentom musel už zavčasu utiahnuť a tráviť svoj život v osamelosti.. Veď ako by som sa
bol mohol priznať k slabosti zmyslu, ktorý mal mať dokonalejší ako iní, zmyslu, ktorý som mal
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kedysi tak veľmi dokonalý, tak dokonalý, ako ho má alebo malo iste iba málo ľudí môjho
povolania.. Musím žiť ako vyhnanec, keď sa priblížim k nejakej spoločnosti, prepadne ma
hrozná úzkosť, lebo sa bojím nebezpečenstva, že ľudia vybadajú môj stav. ..málo chýbalo a bol
by som sám skončil svoj život. Iba umenie ma od toho zadržalo. Ach, zdalo sa mi nemožné
opustiť tento svet skôr, než vykonám všetko, na čo som sa cítil povolaním, a tak preťahoval
tento biedny život, skutočne biedny pri mojom tak citlivom tele, že každá trochu náhla zmena
ho môže priviesť z najlepšieho stavu do najhoršieho. Trpezlivosť je mojím heslom, tú si teraz
musím vyvoliť za vodkyňu – a mám ju. Dúfam, že moje rozhodnutie vytrvať bude trvalé, kým sa
neúprosným sudičkám nezaľúbi pretrhnúť niť môjho života. Azda to bude lepšie, azda nie: som
pripravený.. Ty Božstvo, prenikáš do môjho vnútra a poznáš ho, vieš, že v ňom prebýva láska
k ľuďom a potreba konať dobro...“ (Rolland, R. 1903, s. 51)
Ako vidieť aj z testamentu, jeho obrovská túžba vo viere života mu nedovolila siahnuť si
na vlastný život, aj keď neraz bol v jeho blízkosti. Umenie, ako jeho múza a vyznanie ho viedli
ťaživým životom, prekonával telesné utrpenia a veril, že bude lepšie. No vtedajšie lekárstvo len
tápalo v jeho chorobe. Nevedomosť a neznalosť prinášali jeho telu ochrnutie, obrovské bolesti,
ktoré ukrýval pred svetom. Beznádej o možný šťastný život bez utrpenia ho privádzala
o zúfalstva.
Jeho nárek človeka zápasiaceho sa so smrťou a chorobou akoby bola vypočutá.
Spôsobila to láska pravdepodobne k Giuliette Giucciardiovej2. O niekoľko mesiacov píše list
svojmu najlepšiemu priateľovi z detstva Wegelerovi (Viedeň 16. novembra 1801): „Túto zmenu
spôsobilo jedno milé čarovné dievča, ktoré ma ľúbi a ktoré i ja ľúbim.. je to prvý raz čo cítim, že
ženba môže urobiť človeka šťastným. Žiaľ Bohu, nie sme rovnakého pôvodu... Čo mi bolo
súdené? ..nebyť tej choroby! Keby som sa jej mohol zbaviť, objal by som celý svet! Moja
mladosť– áno, cítim to – iba teraz sa začína... Moja telesná sila sa od istého času zväčšuje viac
ako kedykoľvek predtým a tak isto aj sila môjho ducha.. Nechcem odpočinok a ani neviem
o inom odpočinku ako o spánku, a dosť ma trápi i to, že spánku teraz musím venovať viac času
ako pred tým. Iba spola sa zbaviť choroby a potom.. Tak šťastného, ako mi je tu na zemi
súdené, by ste ma mali vidieť a nie nešťastného, nie, to by som nemohol zniesť. Chcem chytiť
osud pod krk (Ich will dem Schicksal ins Rachen greifen). Celkom iste sa mu nepodarí úplne ma
zlomiť. Ó aké krásne je žiť život tisíc ráz! Cítim, že nie som stvorený na tichý a pokojný život!“
(Rolland, R. 1903, s. 62) Koketná a sebecká Giulietta sa však v roku 1803 vydala za grófa
Gallenbergera, čo pre Beethovena predstavovalo ďalšiu veľkú ranu pre už aj tak veľmi
skúšaného a chorobe vzdorujúceho človeka.
V tomto období plnom lásky, vôle, striedania skľúčeností a hrdosti, vnútornej tragédie
píše svoje diela ako: Sonáta qasi una fatasia, Sonáta so smútočným pochodom, Husľovú sonátu
c-mol, op. 30 venovanú cárovi Alexandrovi, Kreutzerovu sonátu, op.47, šesť dojímavých
a heroických duchovných piesní, op.48, ako aj už spomínanú II. symfóniu.
Duch tejto doby, ktorým bola „Francúzska revolúcia“, celkom opantala Európu. Myslenie
ľudí zrazu dostalo nové nevídané dimenzie. Neobišli ani Beethovena, ktorého politika vždy
zaujímala. Jeho priateľ a vynikajúci huslista tej doby Kreutzer mu pravdepodobne vnukol.
myšlienku napísať symfóniu pre Napoleona. Beethoven ako „syn Porýnia“sa nadchýnal
Deklaráciou práv človeka a občana, ako aj heslom „Sloboda, rovnosť bratstvo“. Veril, že
Napoleon urobí ľudstvo šťastným a splní nádeje vložené do revolúcie. Videl v ňom veľký
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charakter a neobvyklú silu vôle. Cítil sa poctený, že môže napísať symfóniu. Nie však pre
Napoleona, ale o ňom. Pôvodne mala názov „Sinfonia grande, intitolata Bonaparte“ (Veľká
symfónia, titulovaná Bonaparte). Avšak keď sa dozvedel, že
18. mája 1804 sa nechal korunovať cisárskou korunou, nazlostený vymazal vo veľkej
zúrivosti jeho meno nenávideného uzurpátora z titulnej strany. A to až tak, že ju skoro roztrhol
a zahundral: „Pošliape teraz všetky ľudské práva, len aby ukojil svoju ctižiadosť, vyvýši sa nad
všetkých a stane sa tyranom!“
Nový nadpis bol „Heroická symfónia, zložená na oslavu pamiatky veľkého muža“, dnes je
známa pod talianskym titulom Eroica. Premiéru mala v auguste 1804 vo viedenskom paláci
kniežaťa Lobkowicza, ktorému patrí aj venovanie. Od tohto momentu sa datuje „nová
cesta“Beethovena a význam symfónie v novom čase. Každá ďalšia rozuzľuje nové problémy
a predstavuje vlastný neopakovateľný svet.
Osud Beethovena bol osudom formy. Spoznal svoje pravé poslanie od prvých
rozhodujúcich krokov po vyzretého génia svojej doby. Od Eroiky, sonát Waldsteinskej,
Appassionáty a Rozumovského sláčikového kvarteta, sa rozchádza so spoločenskými
konvenciami a berie na seba to, čo nevyhnutne prináša so sebou vedomie individuality:
odlúčenosť, vyhnanstvo, osamelosť. Vie, že jeho miesto nie je vo forme, ale nad formami. Od
tých čias je čoraz bezohľadnejší. Ničí hudobný nástroj a utrápi svoj spevný hlas. Hluchota v ňom
uvoľňuje iba prastaré sklony neskrotného severského ducha, ktorý sa nikdy nestaral o hmotu
a prostriedky.
Zmierlivý duch lásky vychádza z jeho IV. symfónie, ktorá je pripisovaná na zmierlivé
obdobie najväčšej lásky „Nesmrteľnej milenke“.3 „Môj anjel, moje všetko, moje ja.. srdce mám
preplnené tým, čo by som ti chcel povedať. Je mi do plaču, keď si domyslím že pravdepodobne
až v sobotu dostaneš prvú správu odo mňa.. Bože, aký je to život! Bez Teba. Tak blízko a predsa
tak ďaleko. Moje myšlienky prenikajú k Tebe, moja nesmrteľná milá, raz radostné, potom zasa
smutné, spytujúce sa osudu, či nás vyslyší. ..- Večne Tvoj - večne moja - večne svoji.“ (Rolland, R.
1903, s. 23) I dielo je koncipované v duchu oddychu, hravosti a svojou tvárnosťou poukazuje,
že neústupnosť Beethovena je prítomná a prejavila sa vo veľkej a dômyselnej konštrukcii diela.
Láska však nebola naplnená. Čo bolo príčinou? Dodnes to nie je vysvetlené. Všetko, čo
doteraz sa o tejto nemenovanej láske popísalo sú len dohady. Rok pred smrťou píše Beethoven
vo svojich poznámkach: „Odovzdanosť, hlboká odovzdanosť osudu: nemôžeš viac jestvovať pre
seba samého, iba pre druhých. Pre teba niet viac šťastia, iba v tebe samom, v tvojom umení. Ó
Bože, daj mi sily, aby som zvíťazil sám nad sebou!“ (Rolland R. 1903, s. 25)
Znovu prichádza obdobie osamelosti, zato však prišla sláva a pocit sily. Púšťa sa do práce
na V. symfónii, ktorej prvé skice pochádzajú z obdobia roku 1800 (teda II. symfónie, kde sa už
ozval prvý umelecký protest Beethovena proti hroziacemu osudu). Prvé predvedenie mala
22.12.1808 na slávnostnej akadémii v rámci ktorej sa uskutočnili aj premiéry symfónie –
Pastorálnej, Klavírneho koncertu G-dur, fantázie c-mol pre klavír, zbor a orchester, ako aj
Gloria a Sanctu z Omše C-dur. Uvedomenie, že znovu prežíva vlnu osobných tragédií, strata
milovanej, zhoršenie zdravotného stavu, vyvoláva vlnu reakcií, vnútorného rozporu proti
všetkým prírodným i nadprirodzeným silám. Úder pocíti v hudbe nesmrteľným motívom „ti-titi-tá“ako ho neskôr nazval náš veľký spisovateľ Ján Smrek. Napriek porušeniu všetkých
konvencií, stala sa hneď nesmrteľná.
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Onedlho prichádza ďalší úder. Jeho milovaný brat Kaspar Anton Karl Beethoven zomiera
a v testamente za poručníka svojho syna Karla uvádza Ludviga. Nakoľko brat v dodatku
testamentu uviedol spolu poručníctvo s jeho ženou, Beethoven sa obrátil na súd, ktorý
rozhodol v jeho prospech. Ako uvádza v liste Janovi Nepomuku Kaňkovi do Prahy: „..som teraz
skutočným i fyzickým otcom dieťaťa môjho zosnulého brata a v tejto súvislosti som mohol
vytvoriť onú druhú časť Čarovnej flauty, vzhľadom k tomu, že aj ja mám Kráľovnú noci, s kým
musím bojovať.“ (Spiegl, F. 1998, s. 29). Beethoven oslovoval Karla „môj synak“a založili si
staromládenecký domov.
Napriek tomu, že Beethoven zamestnával služobníctvo a kuchárku, niektorí, čo videli
túto domácnosť popisujú, že v nej vládol chaos a zanedbanosť. Beethoven vraj vystavoval
synovca citovému vydieraniu a podpichovaniu proti jeho matke. Karl sa prejavoval ako
inteligentný chlapec s dobrým zmyslom pre humor. z jeho Konverzačných zošitov vyplýva, že
strýkovi zapisoval zo začiatku oduševnene, ale postupom času stále riešil Beethovenove
problémy a začal ho nenávidieť. Svojimi vysokými a aj prehnanými morálnymi požiadavkami
vyvinul na mladého muža taký vysoký tlak, že dvakrát ušiel. Stal sa z neho univerzitný študent
a v roku 1826 pokúsil o samovraždu, čo v tom období bol trestným činom. Pre skladateľa to
bolo veľká záťaž, no chlapca z toho dostal. Ten sa však k nemu už nevrátil. Napriek tomu mu
Beethoven odkázal celý majetok.
V roku 1819 Beethoven úplne ohluchol, nemohol vystupovať ako hráč na klavíri, ani ako
dirigent orchestra. Nezabudnuteľne slávna a smutná správa je Schindlerov „údajný“zápis do
Konverzačných zošitov: „Beethoven žiadal, aby mohol dirigovať generálnu skúšku.. Už po duete
prvého dejstva bolo zrejmé, že spevákov vôbec nepočuje. Orchester sledoval jeho taktovku, kým
speváci sa ponáhľali, a na miesta kde prichádza klopanie na bránu, nastal všeobecný zmätok..“
(Rolland R. 1903, s. 30).
Tento ohromujúci smutný zážitok spôsobil, že o dva roky 7. mája 1824, keď „spolu
dirigoval“ svoju IX. symfóniu, „..nepočul búrlivý potlesk celej sály, ktorým ho obecenstvo
pozdravovalo, a uvedomil si ho, až keď ho jedna zo speváčok vzala za ruku, obrátila tvárou
k obecenstvu a keď videl oduševnených poslucháčov, ktorý stojac mávali klobúkmi a tlieskali.“
(Rolland, R. 1903, s. 31).
Počas Beethovenovho života sa nevedelo prečo ohluchol. On sám požiadal, aby bola po
smrti urobená pitva, ktorá by ukázala, čo bolo príčinou hluchoty. Avšak nič nenašli. Dnes sú na
svete dôkazy prečo bol Beethoven hluchý, náladový, zlostný až nepríčetný. V jeho prameni
vlasov, ktoré mu po smrti na pamiatku odstrihol jeho priateľ, vedci dnešnej doby našli až 102
násobok optimálnej hodnoty olova, čo zapríčinilo všetky jeho problémy.
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HUDOBNÉ VYJADRENIE IDEY VZDORU A VIERY VO VLASTNÝ TALENT.
DÔSLEDKY IZOLÁCIE NA OSOBNÝ ŽIVOT A TVORBU SKLADATEĽA
(S VRCHOLOM V IX. SYMFÓNII D MOL)
Beethovenovo umenie nepochybne nadväzuje na dlhodobú tradíciu klasicizmu, ktorá
vyvrcholila Haydnom a Mozartom. Taktiež však poznal aj Bachov mohutný zjav. Hlavnou silou
jeho životaschopnosti Beehtovena je celkom iste jeho ojedinelá osobnostná energia.
Poznal všetky mohutné duchovné prúdy ľudstva a sám intenzívne zažil veľké hnutie
Francúzskej revolúcie, ktoré sa stali priekopníckym vyznaním pre celé budúce generácie. Ako
človek vyrastajúci v ťažkých materiálnych pomeroch si uvedomoval právo osobnosti k voľnému
rastu a tvoreniu. Zároveň tak dospel k pevnému presvedčeniu, že umenie musí mať svoje veľké
ideové zameranie, ktoré smeruje k blahobytu ľudstva. V tomto smere sa stal titanským zjavom,
ktorý sa nevyhne žiadnemu zápasu za svoje ideály. Výrazne dával najavo spoločnosti tej doby
svoje pohŕdanie a zároveň aj svoje sympatie k veľkým ľudovým hnutiam. Chcel svojím dielom
prispieť k posilneniu ľudského ducha v plne prometeovskom zmysle. Svojou nesmiernou
ľudskou energiu vedel dosiahnuť úctu i pozornosť a svojím dielam, vedel inšpirovať budúce
nadané generácie k umeleckému rastu nových hodnôt.
Beethovenova veľká a dravá osobnosť prenikala všetkými spôsobmi nielen v hudobnej
tvorbe. V jeho literárnych prejavoch akými sú napríklad listy: „Nesmrteľní milenci“ alebo
„Heiligenstadtský testament“, tak ako v bohatej korešpondencii, v ktorých sú obsiahnuté
výroky, predstavujú jedinečnú výpoveď do Beethovenovej bytosti. Vedomie hrdinského
zápasu, ktorému sa v prospech ľudstva oddával, ho viedlo k mohutnému psychickému
utrpeniu, z ktorého sa dostal primknutím k veľkému poznaniu právd, utajených v najväčších
kultúrnych výtvoroch ľudstva. Mesianistická myšlienka sa u Beethovena prvýkrát objavuje v
hudobnom odbore, ktorá je skôr koncipovaná skôr v antickom duchu než kresťanskom. Zápas
o oslobodenie človeka ako zlomyseľného útlaku z nadvlády cudzích bytostí silou silných je
prakticky predmetom, ktorý Beethovena vábi a inšpiruje. V zmysle nových duchovných
vplyvov, reprezentovanými Schillerom a hlásajúcimi mravné posolstvo umenia, Beethoven
usilovne buduje svoje nové a stále hlbšie premyslené diela. Jeho hudobný prejav vychádza zo
sily klasikov, pridržiava sa tradičných príkazov, ale s najväčšou intenzitou princípov na
budovateľský zákon.
V nesmiernej ľudskej a umeleckej zodpovednosti Beethoven nevie a nevyhľadáva
kompromisy. Jeho melodická veta naberá nezvykle bohaté a výrazné rozmery a zvuk sa cibrí
z prívalov do tej doby neznámeho k čistému vyrovnávaniu jedinečnej cesty modulácie.
Vnútorný pátos osobnosti postupuje každým dielom a povznáša z konvencie doby k večnej
platnosti. To sa deje v každom kompozičnom odbore, v hudbe orchestrálnom, rovnako ako v
komornom, v sonátach v omšiach i v skladbách príležitostných.
Beethovenova cesta bola dlhá a nekompromisná. Tlačil pred sebou krásny cieľ, vytvoriť
„novú cestu“, ale osudom bol bitý do posledného výdychu (zomiera sám a oči mu zatlačil
niekto cudzí). Je úžasné, že roky utrpenia ho nevedeli pokoriť. Naopak vždy sa postavil na
pevné nohy a ako výsmech osudu, vždy nás prekvapí novým strhujúcim, neutíchajúcim
potvorským dielom, ktoré sa vryje do pamäti ako bolesť hlavy, neustále sa vracajúci,
zožierajúci, nevymazateľný, opakujúci hlas ľudskej túžby, zároveň strachu, aby jeho dielo bolo
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dokonalé a neopúšťal svoje idey. Jeho cesta bola dlhá a nesmierne ťažká, plná zvratov,
nenaplnenosti, zrady a lásky, vzbury a vzdoru, humoru, náladovosti.
Zo začiatku boli jeho diela kostrbaté, rozháňajúce sa, hovoriace, konajúce, zadychčané
témy, ktoré čakali na rozlet. Napovedali, že Beethoven je tu, buď ma budete ľúbiť a obdivovať,
alebo ma zatratíte. Od prvých diel dal najavo, že aj keď jeho svaly, vôľa a sloboda určili iný osud
dobyvateľa ako bol Napoleon, „..on vo svojej „dielni života“odhalil seba a v sebe ľudskú dušu
tak podrobne, smelo búrlivo, nežne a tak zúrivo ako ešte nikdy nikto. Sotva sa nájde príklad na
to, aby sa v hudobníkovi zážitok a pocit tak bezprostredne vliali do hudby.. Lebo tu „dielenská
práca“vskutku znamená podrobné odhodlanie tvorivého postupu, podrobné priznanie vzniku
rozvoja a zániku myšlienky, prostredníctvom hudby priame odkrytie dielne života.“ (Szabolcsi,
B. 1962, s. 323)
Dôsledky izolácie na osobný život a tvorbu skladateľa (s vrcholom v IX. symfónii d mol)
Ako sme už spomínali v predchádzajúcich kapitolách, Ludwig van Beethoven bol veľkou
kontroverznou osobnosťou tejto doby. Na jednej strane chcel žiť hodnotný život plný lásky
a porozumenia, no na druhej ho neúprosne ubíjala choroba, v dôsledku čoho sa izoluje od
spoločnosti. Odzrkadľuje sa to aj v jeho tvorbe. Najviac v symfóniách, pričom v V. A v IX. je to
najciteľnejšie.
Netreba zabudnúť, že začiatok 19. storočia bol začiatkom novej cisárskej ríše, v ktorej sa
hudba nakláňala nový trendom, tzv. „talianizmom“v osobe Gioacchino Rossiniho, ktorý bol
populárny svojimi operami. Politická situácia po Viedenskom kongrese, na ktorom sa zúčastnil
aj Beethoven ako čestný hosť, ho nenadchla a cítil, že dôjde k úpadku. Preto chcel odísť
z Viedne. Ale jeho šľachtickí priatelia ho prehovorili. Zo začiatku mu vyplácali aj rentu, aby
zostal. Postupne však pomreli alebo sa s nimi pohádal a opäť zostáva sám. Vážil si aj veľkú
osobnosť Goetheho a jeho myšlienky. Po osobnom stretnutí ale zistil, že spisovateľ a osoba
Goetheho boli diametrálne odlišné. Preto s ním prestal komunikovať a rozhodol sa zostať pri
svojich princípoch za každú cenu.
Už spomínaná V. symfónia c-mol, nazývaná „Osudová“sa poslucháč vžíva na základe
Beethovenovho prirovnania ústredného motívu do osudu búšiacemu na dvere. Skladateľa
sužovala najmä počínajúca hluchota, ktorá ho ako úder osudu zasiahla na vrchole síl, ale tiež
obava z budúcnosti. Koncepcia symfónie naozaj môže evokovať hrozbu osudu, ale v závere
vyúsťuje do víťazného zakončenia skladateľovho boja s ním. Predsa len však ide o absolútnu
hudbu, ktorá neumožňuje jednoznačný výklad. Prvá veta symfónie Allegro con brio patrí medzi
najslávnejšie melódie klasickej hudby. Začína všeobecne známym, štvortónovým motívom
„klopania osudu":

Tento mohutný „úder osudu“ je nespochybniteľným dôkazom o sile viery a osudu, ktorý
žil v Beethovenovi, jeho láska k životu, zmeny nálad, hľadanie posily vlastného ducha. Jeho
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zásluhou sa tento dokonale subjektívny zápas mohol náležite rozvinúť a objektivizovať tak, že
z poznania svojho našiel i všeobecne platnú posilu. Mirko Očadlík uvádza: „Zde hudba mluví
řečí všelidsky srozumitelnou, dotýká se sice subjektivního problému skladatelovy osobnosti, ale
je vyjádřena tak, že zasahá samu podstatu každé lidské bytosti a že ve svém závěru pronáší
všem zasaženým spasitelské heslo: Sursum corda!“ (nahor srdce). (Očadlík, M. 1952, s. 197)
Na premiére tejto symfónie zaznelo tiež veľa nových Beethovenových diel, čo nebolo
dobré rozhodnutie. Tým sa mohlo stať, že publikum nevedelo poriadne spracovať množstvo
novôt, a preto neprijalo všetko s takou slávou, akoby malo. VI. symfónia F – dur, op. 68
(Pastorálna) nie je v pôvodnom zmysle programová hudba, ako sa často nesprávne označuje,
ale podľa vyjadrenia Beethovena „viac citové vyjadrenie ako maľba“. Tým symfónia zostáva na
pôde klasiky a nie je prípravou alebo míľnikom k symfonickým básňam romantiky. Franz Liszt,
ktorý zložil prvé symfonické básne, sa odvolával pri vzniku nového žánru skôr na operné
predohry (ouvertúry) Beethovena, menovite Coriolan alebo Kráľ Štefan.
V rokoch 1812-13 dospieva ku konečnému poznaniu zmyslu života a stáva sa z neho
umelecký hlásateľ a apoštol hudby. Nachádza radosť ľudský pocit šťastia a úspechu. Symfónia
A- dur, op.92 spôsobila neobyčajné prekvapenie, pretože na základe zmien v myslení
skladateľa vyznieva skoro ako chorál, meditácia pred vstupom do sveta úvah, radosti a tanca.
Wagner ho neskôr nazval ako „Apotheoza tanca!“ a predviedol ho po 30-tich rokoch. Dal tak
najavo, že Beethovena uznáva a jeho diela žijú naďalej. Preto aj ďalšia symfónia F – dur, op. 93
je uvoľneným, rozjasneným a vykryštalizovaním dielom ducha, v ktorom nachádza vyrovnanie
a najvyššiu blaženosť.
Po tomto oduševnení však opäť nastáva ďalšie obdobie izolácie a videl nádej pri
nastolení arcikniežaťa Rudolfa Habsburského za olomouckého arcibiskupa a možného
protektora, od ktorého očakával podporu. Píše Missa solemnis D – dur, op. 123. Práca však ho
natoľko pohltila, že z pôvodného zámeru nezostalo veľa a pracuje na nej skoro štyri roky, keď
bola konečne predvedená nie doma, ale v Petrohrade, potom v Paríži. Je to osobité hudobné
vierovyznanie, ktoré nebolo vypočuté od čias Bachovej Omše h – mol. Výpoveď hlboko
veriaceho človeka – umelca, ktorý sa ponad dogmy a liturgiu vyrovnáva s vlastnou vierou
a svedomím. Pritom v jeho hudbe nie je badateľné, v akom dezolátnom stave sa nachádzal
jeho osobný život.

HUDOBNÉ VYJADRENIE POSTOJA K OSUDU (POROVNANIE 1. A FINÁLOVEJ
VETY). ODKAZ BEETHOVENA DNEŠKU
Skoro plných desať rokov trvá, aby Beethoven sa odvážil so svojou IX. symfóniou d –
mol, op. 125 na svetlo sveta a pustiť túto ohromujúcu výpoveď medzi ľudí. Jej premiéra spolu
s časťami omše Missa solemnis bola 8. mája 1824. Bál sa, ako ľudia pochopia jeho diela.
Pripravoval ich už v podstate súčasne, pričom náčrty oboch diel pochádzajú už z roku 1815.
Konkrétnejšie náčrty pochádzajú z roku 1817. Hlavná časť práce bola asi v roku 1823. Súvislosť
skladieb navonok protikladných a napokon tak jedinečných v ľudských hodnotách museli
dozrieť v človeku tak ubíjaného osudom. Obe vyrástli vo formáte obrovskom a nevídanom
z obsahovej i výpovednej stránky. Chcel aby jeho hudba prehovorila bezvýhradnou istotou,
jasnosťou pojmovou i citovosťou na prvé počutie. Preto sa rozhodol použiť v symfónii aj spev,
aby ľudia dokonale pochopili jeho zámer. Sám hovorí v rozhovore so Schindlerom (jeho
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pomocníkom): „Ja možno ani nechcem – ale myšlienka symfónie si to vyžaduje!.. Teraz musím
prehovoriť ešte zreteľnejšie. Chcem ľuďom povedať, že sme sa všetci narodili pre žalosť i pre
radosť, ale tí najväčší z nás, že dokážu čerpať radosť i zo žalosti.. Dve veci sú v živote hlavné:
sloboda a pokrok.“ (Zhoř, A. 1980, s. 279)
Finále začína akoby neistými krokmi váhavého dieťaťa, ktoré nečakane kladie otázky
z výšav do hĺbky, pričom dostáva odpovede, ktoré nevie spracovať. Viackrát sa ozve téma
expozície, ale nikdy ju nedokončí a stále si kladie a kladie ďalšie otázky. Striedanie krásnych
jemných chvíľ vyruší tematická krása hlavnej témy, ktorá sa vracia vždy v inom predvedení.
Niekde ako žaloba, inokedy smútok a na záver ako otázka.
Záverečná časť hneď ohromí úvodnými burcujúcimi tónmi k Schillerovej Óde na radosť,
ale akoby sa hneď zľakol. A zas sa vrátil k prvej časti váhavého dieťaťa, láskyplného,
ukľudňujúceho. Onedlho z hĺbky vynorí dialóg a téma v pianissime, akoby sa bál vysloviť ju
nahlas, iba potajme, jednoducho, sviežo, jemnými slákmi. Postupne pridáva na sile a nastupuje
v dychových nástrojoch neodbytne. Potom ako víchrica zaduní a zrazu sa zas ukľudní. Zrazu sa
ozve ľudský hlas - výkrik „radosti. Mocne a naliehavo vyzýva človeka, aby bol bratancom
človeka, volá po mieri, bez ktorého život nemôže byť potešením. Slová jednotlivca dokonale
dokresľuje zbor.
Nasleduje cyklus variácií rozvíjajúci sa formou ronda. Striedanie sólistov (soprán, alt
tenor, barytón), ktorí preberajú Schillerove verše striedaním kľudu a radosti - vyjadrenom ako
chorál pripomínajúci anjelsky hlas. Nie je to návrat k Bachovej polyfónii? Vo svete
nadprirodzenosti - kyrie – elizia a tanec v záver radosti? Radosti a šťastia, ktorého sa domáha
jednotlivec a potom celé ľudstvo spojené v jedom kráľovstve?
Táto Danteovská téma neustále sa vracajúca v dejinách ľudstva vždy povstane,
zarezonuje a potom zhasne. Ľudský duch, ktorý sám o sebe alebo aj v skupinách národov
prežíva ťažobu najväčšieho poklesu spoločnosti a chce sa z neho vymaniť, musí sa premôcť
a dostať sa k rozletu, aby sa povzniesol k výšinám nekonečného duchovného sveta.

ODKAZ DNEŠKU - PEDAGOGICKÉ VYUŽITIE V ETICKEJ VÝCHOVE.
Aj keď dnes už pripomíname 243. rok od narodenia Beethovena, nikto nemôže povedať,
že by sa s dielo Beethovena čo len raz v živote nestretol. Či už jeho slávna melódia z IX.
symfónie Óda na radosť, ktorá sa nie náhodou stala Európskou hymnou, alebo jeho titanovský
motív z V. Osudovej symfónie. Tieto vznešené a pritom burácajúce melódie sa jednoducho
nedajú vymazať z mysle človeka, ktorý ich počul aj keď len jediný raz. Aj dnešní mladí ľudia, keď
nepoznajú z klasickej hudby veľmi málo, ale na tieto dve skladby všetci reagujú pozitívne a radi
si to aj zaspievajú (ak ich to niekto naučí).
Musíme si uvedomiť, že v dnešnom svete počítačovej techniky, kedy klasická hudba ako
taká už skoro vôbec nenachádza svoje uplatnenie medzi mladými ľuďmi, je to na nás učiteľoch,
ako budeme k tomu pristupovať. Či sa necháme vliecť množstvom informácií, počítačov,
zvukovými efektmi, ktoré nemajú nič spoločné s klasickými hudobnými nástrojmi, atď.
Beethoven nám dáva dobrý príklad na to, ako treba vzdorovať nástrahám, ktoré nás
čakajú, ak nezakročíme k uniformite a vymývaniu mozgov dnešných detí. A to hlavne
marketingovými ťahmi a reklamami zneužívajúcimi klasickú hudbu, ako keby to vymysleli oni
a zarábajú na nich obrovské majetky. Niet sa preto čomu čudovať, keď deti pri otázke na
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skladateľa a názov počutej skladby odpovedia názov produktu, ktorý za podkladu predmetnej
hudby reklamujú v médiách.
Preto by mali učitelia a rodičia učiť naše budúce generácie dejinám. Lebo kto nepozná
svoju minulosť, ten nie je dobrým človekom. Je potrebné deti učiť počúvať hudbu, pretože
postupne strácajú zmysel pre cit vnímania zvukov a hudby ako takej. Sú vo veľkej miere
manipulovaní masmédiami. Dnes nie je problém nájsť skoro všetko na internete. Aj klasickú
hudbu. Je však smutnou realitou, že čoraz viac upadá výchova detí k hre na hudobné nástroje
a hudbu si nevedia samy zahrať. Je veľkou škodou, že už len veľmi málo rodičov si môže
dovoliť, aby ich deti navštevovali ľudové školy umenia, ktoré dnes dávajú veľkú možnosť
výberu akéhokoľvek hudobného žánru i tanca a spevu. Málokto si však uvedomuje, že aj
moderná hudba vznikla z klasickej hudby. Preto aj v školách a pri učení sa hre na hudobný
nástroj treba začať klasikou a vydržať.
Veľkou škodou však je aj to, že sa postupne vytrácajú z vyučovacieho procesu výchovy.
Tí, ktorí o tom hovoríme, sme nie vypočutí a žiaľ je nás veľmi málo. Technické predmety sa čím
ďalej, tým viac dostávajú do popredia, pričom výchovné predmety sa do spoločenského
povedomia stále hlbšie zapisujú ako nepodstatné. A kde zostáva cit? Zabúdame na 20.
storočie? Nie je to tak dávno. Len sa pozrime na dnešných mladých ľudí, ktorí si nevedia nájsť
uplatnenie. A je ich stále viac. Sú naučení obhajovať svoje ideály? Držia sa nejakých pravidiel?
Majú nejaký vznešený cieľ, ktorí chcú dosiahnuť? a ak ho niektorí jednotlivci aj dosiahnu, majú
možnosti ho zrealizovať?
Ktorí z nich by vydržali toľké sklamania, útrapy, choroby, nenávisť ako Beethoven? Pokiaľ
o ňom nebudú vedieť, nemajú sa ako dostať k nemu a k jeho životnému príbehu. Kde inde by
sa to mali dozvedieť, ak nie na výchovných predmetoch?

ZÁVER
Čo dodať na záver? Je možné vôbec uzavrieť kapitolu o najväčšom hudobníkovi všetkých
čias? Nevyčerpateľný zdroj večného umenia? Asi nie. Ukázali sme, že umenie L. van
Beethovena je v skutku zaujímavá téma, v ktorom človek nachádza stále nové poznatky
a zamyslenia z nevyčerpateľných zdrojov veľkého umelca.
Poukázali sme na to, akým nesporným vonkajším determinantom je v konečnom
dôsledku človek sám, pričom je zodpovedný za svoj osud a dokáže sa vzoprieť aj jeho nepriazni.
Jeho pozitívne správanie ako dôsledok pozitívneho postoja k životu prinieslo ľudstvu
nesmierne bohatstvo, svetlo, ktoré bude svietiť i budúcim generáciám, pokiaľ ho budú vedieť
využiť. Poznávame jeho život, vedomie vlastnej hodnoty ako nevyčerpateľný zdroj jeho
umenia, pozorovali sme jeho neustály boj vyjadrený aj v skladbách, časté zmeny nálad, ktoré
mu vyčítajú niektorí kritici až dodnes. Nenapodobiteľnosť a jedinečnosť jeho hudby strháva so
sebou poslucháča od prvého momentu a nenechá ho v pokoji ani na chvíľu.
Sledovali sme vývoj jeho geniality zo sklady na skladbu a môžeme potvrdiť, že aj
postupnosť jeho diel kopíruje život človeka utýraného bolesťami hlavy, zlými stravovacími
návykmi, ktoré tiež ovplyvňovali tvorbu.
V jednotlivých kapitolách sme sa najprv sústredili na pozitívne správanie a pozitívny
prístup k životu ako takému aj v dnešnom ponímaní. Hovorili sme, že problémy neexistujú,
existuje iba zle sformulovaný zámer. Ako ho správne sformulovať a úspešne realizovať v
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živote? Ako zväčšiť osobnú silu a vedieť vytvárať životné udalosti, ktoré by prinášali radosť
každému človeku? Dnes sa na človeka rúti obrovský objem rôznych informácií. Každý k nim má
prístup, ale nie všetci vedia, ako tieto znalosti využiť. Okrem toho sú rôzne informácie niekedy
rozporuplné. Ako sa v nich má človek vyznať, aby sa „neutopil“ v informačnom prúde, aby sa
nestratil v rozmanitých možnostiach? a ako má nájsť tú správnu cestu? V tom nám pomáha
umenie geniálnych skladateľov. A aby sme lepšie pochopili ich odkaz, musíme sa naučiť nielen
počúvať hudbu, vedieť ich aj posudzovať. A nepochybne lepšie poznáme človeka, hudobníka
a jeho diela, kde poznáme jeho životné osudy, trápenia ale i potešenia, ktoré mu život prinášal.
Cieľom našej práce bolo poznať Beethovena ako vzor, poznať jeho vzdor a postupné
vyrovnávanie sa s osudom, jeho odkaz, ktorý oslovil a oslovuje množstvo ľudí na celom svete
dodnes, povedať ľuďom a hlavne mladej generácii, že ešte neskončil a má čo povedať
budúcnosti. Dokázal to hudobným vyjadrením svojho postoja k osudu. Je na nás, učiteľoch, ako
budeme ponímať odkaz Bethovena dnešku a ako ho budeme odovzdávať budúcim generáciám,
ktoré treba viesť k tomu, aby sa nezabudlo na takého fenomenálneho človeka, akým bol Ludvig
van Beehtoven.
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KRESBA AKO NÁSTROJ ZOBRAZOVANIA ETICKÉHO POSOLSTVA
V ROZPRÁVKACH
Renáta MURÁŇOVÁ
Abstrakt
Obsahom záverečnej práce je objasnenie základných pojmov týkajúcich sa témy práce a následné
spracovanie a vizualizácia daného problému s verbálnym rozborom ilustrácií od viacerých ilustrátorov
rozprávok. Cieľom práce je analyzovať vybraný rozprávkový text a pomocou kresby vytvoriť vlastnú
ilustráciu s dôrazom na etické posolstvo danej rozprávky.
Kľúčové slová: ilustrácia, rozprávka, etické posolstvo

ÚVOD
Žijeme vo svete neuveriteľného technického pokroku, ale aj vo svete, ktorý smeruje ku
globalizácii a zápasí s množstvom problémov, sociálnych napätí a strachu. Ak sa podujmeme
otvoriť otázku etiky, musíme skonštatovať, že to nie je ľahká úloha. Tradičné hodnoty a väzby
sú narušené a spochybnené. Citlivým meradlom duchovnej klímy spoločnosti je umenie, lebo
zachytáva všetky zložitosti doby a jedinca v nej. Písať o etických otázkach v umení je dnes
zložité. Vo vzťahu k etike sa dnes zastáva názor, že umenie stojí nad ňou, a teda nie je jej
kritériom nijako viazané, že tvorivý čin a umelecký zámer nie sú viazané žiadnymi morálnymi
normami. Všetko je dovolené. Problematika umenia je dôležitá, aj keď je vo všeobecnosti
podceňovaná. Bežná populácia totiž žije mimo vedomého kontaktu s umením. Nerozumie mu,
nepotrebuje ho a myslí si, že sa ho netýka. Je to však mylný názor. Preto sme sa rozhodli
spracovať uvedenú tému a hľadať etické posolstvá práve v umení.
Hlavný význam záverečnej práce spočíva v jej praktickom využití na hodinách etickej
výchovy. Jej poslaním je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou.
Pri plnení tohto poslania nejde iba o poskytovanie informácií, ale predovšetkým o zážitkové
učenie. V tomto vidíme prínos práce. s rozprávkami a ich ilustráciami sa dieťa stretáva od
útleho veku. Sú vynikajúcim prostriedkom pre zážitkové učenie, hľadanie etických posolstiev
a utváranie si rebríčka etických hodnôt.
V prvej časti práce sme stručne objasnili základné pojmy, ktorým sa v práci venujeme. V
druhej časti sme porovnávali niekoľko ilustrácií od rôznych ilustrátorov rozprávok. V záverečnej
etape sme sa pokúsili o vizualizáciu etického posolstva vybranej rozprávky vo vlastnej kresbe.
Umenie ovplyvňuje pociťovanie a spoluvytvára hodnotový systém človeka. Tak môže
učiteľ na hodinách etickej výchovy pôsobiť na mravný vývin dieťaťa i prostredníctvom
výtvarných ilustrácií. A práve cieľom tejto práce je ukázať ako aj prostredníctvom výtvarného
umenia môžeme ovplyvniť rebríček hodnôt mladého jedinca.

ETICKÉ HODNOTY
V súčasnosti sa veľa hovorí o globálnych problémoch, ktoré ohrozujú človeka. Nemenej
závažné sú však etické a výchovné problémy, ktoré ohrozujú človeka a jeho duchovnú
existenciu. Pre človeka ako osobnosť je potrebné nielen vzdelanie, ale aj výchova
a sebavýchova. Už v najnižšom stupni vývoja sa na príkladoch a modeloch správania a vzťahov
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v rodine kladú základy etiky a prosociálneho správania dieťaťa. Tieto sa počas školskej
dochádzky edukačným procesom prehlbujú a celoživotne sa utvrdzujú a využívajú. Etická
výchova pomáha pri hodnotovej orientácii a formovaní postojov mladých ľudí, kultivuje
osobnosť žiakov, učí ich orientovať sa v životných aj umeleckých hodnotách. Aby však bola
etická výchova účinná, vyžaduje si systematické a dlhodobé pôsobenie. Vytvára tak základ, na
ktorý je možno nadviazať pri preberaní konkrétnych etických aspektov spoločenského života.
Človek sa správa podľa zvnútornených mravných hodnôt a pravidiel správania. Keď sa
rozhoduje na základe svojho vedomia, svedomia a osvojených mravných hodnôt a nie podľa
verejnej mienky alebo iných vonkajších kritérií, smeruje k morálnej zrelosti.
Celá ľudská činnosť je predovšetkým tvorba hodnôt, úsilie o ich udržanie,
rozmnožovanie, rozvíjanie. Objektívnym základom každej hodnoty je schopnosť byť užitočným,
uspokojovať niektoré z potrieb človeka alebo naopak uspokojeniu brániť. Problém osvojenia si
hodnoty je teda záležitosťou vytvorenia zmyslu pre určité hodnoty, ako výraz nielen ich
uvedomenia a poznania, ale aj ich prežitia a stotožnenia sa s nimi. Rozlišujeme dnes hodnoty
etické, estetické, ekologické, právne, politické, náboženské, úžitkové alebo podľa iných kritérií
duchovné či materiálne, kultúrne alebo prírodné.
Cesta k jasnému formulovaniu mravných hodnôt nie je jednoduchá. Na to nestačí vziať
do ruky príručku etickej výchovy alebo nejaký náučný slovník a nalistovať pojem „hodnoty“.
Keď si zoberieme rôzne príručky, slovníky a štúdie o definícii pojmu „hodnota“, je to len slovná
definícia a vysvetlenie slova. Takto sa nám zdá tento pojem pomerne zrozumiteľný. Kto si vie
ceniť hodnotné veci, ten vie aj chápať pojem „hodnota“. Dokáže hodnotiť veci, ceniť si ich
a posudzovať na základe ich hodnôt. Pojem hodnota však môže vyjadrovať pre každého
človeka v rámci jeho individuality niečo iné. Takže vo všeobecnosti nedokážeme určiť čo presne
znamená. Každý z nás sám hodnotí, čo je pre neho najdôležitejšie a čo si cení najviac.
Hodnotou môže byť duševná schopnosť, talent, vloha, charakterová vlastnosť, fyzická alebo
psychická predispozícia. Hodnotou môžu byť pojmy ako rodina, vlasť, viera, spoločenstvo,
právo, spravodlivosť, sloboda, tolerantnosť a iné. Téme hodnôt a ich dôležitosti a rôznorodosti
sa venuje veľa pozornosti zvlášť dnes. Pojem hodnota sa používa skoro v každej oblasti života:
v ekonómii, matematike, elektrotechnike, filozofii, pedagogike, etike, atď.
V etike mravnou hodnotou je to, čo po morálnej stránke slúži spoločenskému pokroku.
Predmetom mravného hodnotenia sú vzťahy k ľuďom a ľudské konanie, v ktorom sa vzťahy
prejavujú.
V sociológii sa hodnoty klasifikujú ako životné a kultúrne hodnoty. Hierarchia životných
hodnôt vzniká na základe vlastných skúseností jednotlivcov ovplyvňovaných verejnou mienkou
danej spoločenskej skupiny.
Vo filozofii všeobecne hodnotami rozumieme význam, ktorý pripisujeme nejakej veci, či
nejakému konaniu na základe toho, že môžu uspokojiť nejakú našu potrebu.
Spoločnou črtou všetkých definícií hodnôt je, že sú chápané ako konštrukty, ktoré majú
vplyv na rozhodovanie a správanie človeka, na jeho vnímanie ľudí a udalostí. Práve z tohto
dôvodu je dôležité zistenie hodnotovej orientácie jednotlivcov, nakoľko sa na základe toho dá
do istej miery predpovedať ich následné správanie smerom do budúcnosti. Pojem hodnota má
širšie interdisciplinárne vedné zastúpenie a je odborným pojmom vo viacerých
spoločenskovedných disciplínach. Vymedzenie pojmu v rôznych spoločensko- vedných
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disciplínach si neprotirečí ani sa neprekrýva, pretože každá disciplína vymedzuje a odzrkadľuje
pojem hodnoty z hľadiska svojho metodologického prístupu.
Mravné hodnoty môžeme chápať aj v 4 rovinách:
1. mravné hodnoty vo vzťahu k sebe,
2. mravné hodnoty vo vzťahu k iným ľuďom,
3. mravné hodnoty vo vzťahu k spoločnosti,
4. mravné hodnoty vo vzťahu k zmyslu života.
Nech už chápeme definície etických hodnôt akokoľvek, dôležité pre nás je, ako si ich
definujú a osvojujú mladí ľudia. Mravné hodnoty detí formuje predovšetkým rodina, ale i škola
a spoločnosť.
Rodina je prvým prostredím, kde dieťa poznáva spoločnosť ľudí a ich etické hodnoty.
Dáva dieťaťu mravný základ. Jeho ďalší život bude natrvalo ovplyvnený náhľadmi a postojmi
rodičov. Deti, ktoré nenájdu u rodičov pozornosť, dobrotu, či lásku, nebudú vedieť objaviť
skutočné mravné hodnoty a stotožniť sa s nimi.
V škole sa tiež formuje mravný charakter dieťaťa. Tu dieťa po prvýkrát môže
konfrontovať hodnoty získané v rodine s novými hodnotami iných. Objavujú sa prvé konflikty
medzi hodnotami získanými doma a v novej spoločnosti detí.
So stúpajúcim vekom si mladý človek uvedomuje, že svoje hodnoty neporovnáva len
medzi rodinou a školou, ale medzi rodinou a celou spoločnosťou. Dnešná spoločnosť však nie ja
taká pokojná, aby poskytovala mladým len správne etické hodnoty. Preto je len na mladom
človeku, ktoré mravné hodnoty si vyberie, bude si ich ctiť a budú mu príkladom.
V neposlednom rade ovplyvňujú hodnotovú orientáciu človeka masmédiá. Majú
osobitné postavenie pri formovaní mravného postoja. Už z malých detí vytvárajú osamelých,
nemých pozorovateľov bez komunikácie a možnosti výmeny názorov, čo je práve v období
duševného vývoja mladého organizmu veľmi potrebné. Masmédiá servírujú subjektívne hotové
pohľady, ktoré dieťa prijíma bez slova, bez možnosti vyjadriť svoj názor. Čo si z toho dieťa
zoberie? Ako to ovplyvní jeho mravný postoj? To závisí od činiteľov, na ktoré už nestačí ani
rodina ani škola.

ILUSTRÁCIA
„Ilustrácia je zaujímavý fenomén. Ľudia si radi prezerajú obrázky, ilustrácie, komiksy.
Rodičia kupujú deťom knihy väčšinou na základe obrázkov, deti si vyberajú knihy v knižniciach
taktiež na základe ilustrácií. Ilustrácia môže byť znázornenie, doplnenie tlačeného textu, obraz,
kresba, grafika, fotografia alebo graf. Umelecká ilustrácia, prináša umelecký zážitok a prispieva
k pochopeniu, doplneniu textu. Ilustrácie v stredovekých kódexoch sa nazývali iluminácie a boli
ručne maľované. Prvé ilustrácie vznikali technikou drevorezu, leptu a litografie. 19. storočie sa
nazýva aj zlatá éra ilustrácie, pretože sa vydávalo množstvo časopisov, novín a ilustrovaných
kníh. Zlepšenie tlačových techník a príchod novej grafickej technológie prispeli k populárnosti
ilustrácie. Vo svete výtvarného umenia sa mnohokrát ilustrácia považuje za niečo menejcenné
v porovnaní napr. s grafickým dizajnom. Samotné slovo ilustratívny má často negatívny
význam. V súčasnosti, možno aj vďaka počítačovej technológii, sa ilustrácia začala znovu ceniť.“
(dostupnéonline:http://www.
snk.
sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/BZ_2011/9_st
retnutie_Kosice/Raczova_BZ_2011. pdf)
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„Ilustrácia je výtvarné stvárnenie myšlienky textu diela. Ilustrácia zjednodušuje text jeho
ťažšie opísateľné časti, uľahčuje orientáciu v texte a podporuje stotožnenie predstáv autora
a čitateľa. Tvorca ilustrácií vyjadrujúci myšlienky v texte pomocou obrazov, alebo odborník
z určitej oblasti tvoriaci technickú ilustráciu sa nazýva ilustrátor.
Ilustrácie delíme podľa ich použitia:
 knižná (kresba, maľba, fotografia, ilustrácia bibliofílie . . ),
 detská (kresba, maľba, fotografia) štýlom a formou prístupná detskému čitateľovi,
 umelecká (kresba, maľba, fotografia) majúca vlastnú myšlienku, umelecká vízia textu,
 vedecká (schéma, graf, plán, mapa, diagram, nákres, taxonómia) obrazné
a schématické znázornenie,
 technická (schéma, graf, plán, diagram, nákres) presné schémy, výkresy.“ (dostupné
online: http://sk. wikipedia. org/wiki/Ilustr%C3%A1cia)

TVORIVOSŤ
Problematikou tvorivosti sa zaoberali už starogrécki filozofi – Sokrates, Platón,
Aristoteles, ktorí uvažovali o podstate tvorby a charaktere tvorcu. V 19. storočí pod vplyvom
prevratných objavov badať zvýšený záujem o vedeckú a umeleckú tvorivosť. V 20. storočí sa
začalo systematické skúmanie tvorivosti. V 50. rokoch, najmä zásluhou amerického psychológa
Joya Paula Guilforda, vznikla samostatná psychologická disciplína – psychológia kreativity. Aj
dnes, ak chce človek udržať krok s dobou, je nútený meniť seba i svoj okolitý svet. Dnešná
hektická doba si vyžaduje veľké úsilie, neustále vzdelávanie, prekonávanie prekážok
a naprávanie omylov. Na to musí byť človek dostatočne pripravený. Preto je potrebné poznať
problematiku tvorivosti doma, v práci, pri oddychu a zdokonaľovať ju.
Každý jedinec je svojím spôsobom tvorivý. Tvorivosť nie je vopred daná vlastnosť len
niektorých ľudí. Každý človek má istý stupeň tvorivosti, ktorá sa dá do určitej miery rozvíjať.
Tvorivosť sa označuje aj slovom kreativita. Zaoberá sa ňou kreatológia. Pochádza z latinského
slova creatio, čo v preklade znamená tvorba. Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka
vytvárať nové myšlienky a nápady, ktoré predtým nepoznal. Niekedy sa však stáva, že
jednotlivec samostatne vytvára produkt, ktorý je už kdesi známy a tvorca o ňom nevie a nemá
k nemu prístup. Vtedy hovoríme o druhotnej tvorivosti. Tvorivosť môžeme tiež rozdeliť na:
tvorivosť nižšieho stupňa a tvorivosť vyššieho stupňa. Tvorivosť nižšieho stupňa sa zakladá na
tvorení nového kombináciou prvkov, ktoré už existujú a sú vytvorené. Tvorivosť vyššieho
stupňa vytvára nové prvky, ktoré sú zdrojom pre vnútornú tvorivosť. Nedá sa teda vytvoriť
niečo, čo tu ešte vôbec nebolo. Nové výtvory vznikajú na základe starých prvkov. Základným
princípom tvorivého myslenia je teda pretváranie a spájanie starých prvkov do niečoho
nového. s tvorivosťou úzko súvisí pojem tvorivá osobnosť.“Miron Zelina (1994) vymedzuje
tvorivú osobnosť týmito charakteristikami:
 percepčné schopnosti – vyššia senzibilita,
 intelektové charakteristiky – vysoká inteligencia a kreativita,
 emočné charakteristiky – emocionálna zrelosť,
 motivačná vyspelosť – vnútorná motivácia, motivácia výkonu, úspechu,
 socializácia osobnosti – komunikatívnosť, schopnosť spolupráce,
 hodnotová vyspelosť – zameranosť na hodnoty tvorivosti a všeľudskej morálky,
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životný štýl – štýl regulácie charakterizovaný heuristickým spôsobom sebarealizácie.“
(dostupné online: http://sk. wikipedia. org/wiki/Kreativita)
Každý tvorivý človek však nemusí mať všetky tieto charakteristiky. Tvorivá osobnosť sa
totiž vyznačuje svojou jedinečnosťou.
„Tvorivosť vo výtvarnej výchove podľa Taylora:
 nový, svojský prístup k výtvarne zobrazovanej skutočnosti, t. j. nájdenie novej témy,
oblasti javov, ktoré sa výtvarne zobrazili,
 novosť, nápaditosť sebavyjadrenia v spracovaní témy, vo výtvarnom pretvorení
skutočnosti (opakom je jej mechanický prepis),
 originalita techniky, nové výtvarné formy, nové využitie farieb, ich kombinácie,
použitie nového materiálu, nové spracovanie detailov a pod.“ (dostupné online:
http://zvedaveslniecko. sk/?cat=1&paged=13)

VÝTVARNÁ HRA
Hra je samoúčelná ľudská činnosť slúžiaca na zábavu odohrávajúca sa obyčajne v
imaginárnom svete. Je jednou zo základných ľudských činností popri učení a práci. Vo vývoji
človeka je hra prvou z nich. s hrami sa stretávame aj u zvierat. Hra prináša jej účastníkovi
uspokojenie a radosť, v prípade prehry prirodzene aj negatívne emócie. Hry najmä v detstve sú
okrem toho školou, v ktorej sa dieťa mimovoľne učí. Hra je na prvý pohľad bezúčelová činnosť,
ktorá spoločnosti navonok nič neprináša. Avšak hra je veľmi dôležitá v oblasti socializácie
človeka. Pri hre sa dieťa učí dodržiavať isté pravidlá, čo v dospelosti využije pri dodržiavaní
písaných a nepísaných spoločenských pravidiel.
Hry môžeme rozdeliť na fyzické a psychické. Fyzické hry využívajú fyzické vlastnosti
človeka. Najčastejšie sa hrávajú vonku a netreba pri nich veľmi rozmýšľať. Do tejto skupiny
patria napr. aj tvorivé hry. Psychické hry sú pohodlnejšie, bezpečnejšie a zábavnejšie.
Nevyžadujú fyzickú námahu človeka. Sem patria aj vyučovacie hry, pri ktorých sa človek učí
prostredníctvom zábavy bez toho, aby o tom vedel. Už Jan Amos Komenský definoval hru ako
poznávanie, poznávanie ako hru, hru ako učenie, učenie ako hru, hru ako tvorbu a tvorbu ako
hru.
Osobitnou skupinou je výtvarná hra. Výtvarná hra nás učí tvorivosti. Umelecké
vyjadrenie má svoje pramene v hre s líniou, tvarom, farbou, plochou a formou. Už pre malé
dieťa je kresba predovšetkým hrou. Pri hre spoznáva a rozvíja svoje telo, motorické funkcie.
Postupne zistí, že jeho ruka je dokonalým nástrojom. Výtvarná hra však rozvíja i jeho rozum.
Táto veselá hra s farbičkami mu umožňuje spájanie rôznych funkcií: ruka, oko a rozum začnú
spolupracovať a hľadajú harmóniu. Dieťa sa hrá, učí, rozvíja, a to všetko preto, lebo tvorí. Preto
môžeme výtvarnú hru zaradiť aj medzi tvorivé hry. Kontakt s umením dieťa kultivuje, odhaľuje
jeho osobnostné kvality. Umelecká činnosť je činnosť poznávacia, motivačná, emocionálna,
komunikatívna. Rozvíja senzibilitu. Spája zložky emócií a racionálneho prístupu. Dieťa
potrebuje telesný rast, rozumové vyspievanie, potrebuje sa naučiť porozumeniu, ale potrebuje
aj spoznávať vlastné emócie. Umenie napomáha rozvoju zmyslov a tým aj rozvoju duše dieťaťa.
Kreslenie prináša dieťaťu radosť z hry, z možnosti vyjadriť sa, ale i poznanie. Dieťa kreslí,
pretože myslí, hrá sa, chce tvoriť. Prostredníctvom výtvarnej hry dieťa i komunikuje s okolitým
svetom, keďže ešte nedokáže používať reč v potrebnej šírke. Zlepšuje tiež svoje pozorovacie
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schopnosti, spoznáva a osvojuje si nové výtvarné techniky. V tomto ponímaní chápeme
výtvarnú hru ako vyučovaciu hru. Dieťa hrou získava nové poznatky. Kreslenie je teda hrou,
tvorbou i jazykom, ktorým možno komunikovať. Výtvarnou hrou sa dieťa učí tvorivosti
a tvorivým postupom, ktoré mu budú nápomocné pri riešení dôležitých životných problémov.

ROZPRÁVKA
Vo vedomí dnešných dospelých tvorí detstvo s rozprávkou symbiózu, takže sa zdá
takmer neuveriteľným, že rozprávka vo svojej prvotnej, folklórnej forme bola určená pre
dospelých. Do literatúry pre deti a mládež sa dostala až začiatkom 20. storočia.
„Rozprávka je prozaický, zriedkavo veršovaný útvar ľudovej slovesnosti. Spravidla
obsahuje vymyslený príbeh, ktorého cieľom je poučenie a pobavenie čitateľov alebo
poslucháčov. Podľa autorstva môžu byť rozprávky ľudové a autorské (rozprávkar).“ (dostupné
online: http://sk. wikipedia. org/wiki/Rozpr%C3%A1vka). Majú najrozmanitejší obsah v
závislosti na dobe a spôsobe života. Odráža sa v nich spôsob života každého národa, vzťahy,
dobro a zlo, láska a nenávisť. Vo fiktívnom či fantastickom príbehu, satiricky alebo humorne
hrdinovia prekonávajú útlak, biedu a chudobu a svojou dobrosrdečnosťou a mravnosťou víťazia
nad zlom. Rozprávka má svoje typické znaky, ktoré sú pre ňu charakteristické:
 nepoznáme miesto ani krajinu, kde sa dej odohráva,
 používajú sa v nej ustálené začiatočné (Kde bolo, tam bolo. . ) a záverečné (Zazvonil
zvonec . . ) spojenia a vety,
 opakujú sa magické čísla a ich násobky (3, 7, 12) a dej sa takisto opakuje,
 vystupujú v nej nadprirodzené bytosti,
 hrdinovi pomáhajú čarovné predmety,
 dobro víťazí nad zlom,
 má vždy šťastný koniec.
Témy rozprávok ako aj ich spracovanie je u rozličných národov sveta podobné. Motívy
migrovali po svete kupcami, cestovateľmi, remeselníkmi. Najstaršie pramene sú indické
a perzské (Tisíc a jedna noc). Existuje rôzne delenie rozprávok podľa rozličných kritérií.
„Podľa autorstva:
1. ľudové – autor neznámy, kolektívny výtvor (Zakliata hora, Škrupinový zámok, . . ),
2. umelé – autorské, autor známy (Ľ. Feldek: Modrá kniha rozprávok, H. Ch. Andersen:
Škaredé káčatko.
Podľa obsahu:
1. fantastické - pôvodom staršie, vystupujú v nich neskutočné – čarodejné postavy,
(strigy, ježibaby, černokňažníci), ktorým pomáhajú magické predmety (čarovné prútiky,
živá voda, zakliaty tátoš),
2. zvieracie - hrdinami rozprávok sú zvieratá, ktoré sú nositeľmi ľudských vlastností,
3. realistické - pôvodom najmladšie, ich hrdinami sú jednoduchí ľudia, ktorí rozumom
a vtipom víťazia nad svojimi protivníkmi.
Podľa formy:
1. prozaické - obsah je vyjadrený v neviazanej umeleckej reči,
2. básnické - ich obsah je vyjadrovaný vo veršoch – viazanej umeleckej reči,
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3. dramatické - upravené na predvádzanie na javisku v divadle, pre film, televíziu,
rozhlas.
Podľa výberu a spôsobu spracovania témy:
1. klasické - Zlatí bratkovia, rozprávky J. A W. Grimmovcov,
2. moderné - Ľ. Zúbek: Ako čertík Froliš pomáhal. ., J. Satinský: Štikútko.“ (dostupné
online: http://www. oSkol e. sk/?id_cat=4&clanok=321)
Najznámejšími slovenskými autormi a zberateľmi rozprávok sú Pavol Dobšinský, Samo
Czambel, Anton Habovštiak, Jozef Cíger- Hronský, Ľubomír Feldek.
Známe sú ilustrácie slovenských rozprávok od ilustrátorov Ľudovíta Fullu, Štefana Cpina,
Vincenta Hložníka, Mikuláša Galandu, Martina Benku, Emila Makovického, Alojza Klimu, Igora
Rumanského, Dušana Kállaya, Vladimíra Kardelisa a ďalších.

VERBÁLNY ROZBOR ILUSTRÁCIÍ ROZPRÁVOK
Rozprávka zohráva zrejme najdôležitejšiu úlohu v genéze detského vývinu. Fantazijnosť
a bohatá obraznosť rozvíjaná s jednoduchou formou rozprávkového príbehu prirodzene
zodpovedá túžbe dieťaťa po čarovnosti sveta a napĺňa tým aj psychologické detské potreby.
Pomáha mu vytvoriť si morálny kódex pre život s vierou, že všetko bude spieť k dobrému
zavŕšeniu a zlo bude potrestané. Neodmysliteľnou súčasťou rozprávkového textu sú ilustrácie,
ktoré dopĺňajú predstavivosť mladého čitateľa. Deti sa nepozerajú na obrázok v knihe ako na
umenie, ale ako na ilustráciu a ilustrácia má ilustrovať. Obraz musí byť ako skutočný. Zážitok
čitateľa ilustrovanej knihy, opierajúci sa o citové prežívanie, je základom vnímania a cez neho
sa posilňuje nielen porozumenie textu, ale aj poznanie a pochopenie zmyslu a významu
ilustrácie. U detského čitateľa ide popri poznávaní textu a ilustrácie aj o zážitkové a hodnotiace
procesy, ktoré si môže i nemusí plne uvedomovať. Text a ilustrácia spolu úzko súvisia
a navzájom sa dopĺňajú.
Každá rozprávka má schopnosť pozitívne pôsobiť na vytváranie hodnotového rebríčka
dieťaťa. Keďže jedným z typických znakov rozprávky je morálne, či nemorálne konanie jej
postáv, tak z nej prirodzene vyplýva vždy nejaké etické posolstvo. Toto posolstvo je potom
možné hľadať i v ilustráciách rozprávok. A keďže rozprávka formuje mladého človeka aj po
morálnej stránke, pokúsime sa v nasledujúcej časti o hľadanie etického odkazu vo vybratých
textoch a ilustráciách rozprávok.

O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH
Existuje niekoľko ilustrácií rozprávky o dvanástich mesiačikoch. Pre porovnanie sme
vybrali viacero ilustrátorov, ktorí rozprávku ilustrovali rôznymi výtvarnými technikami: Štefan
Cpin, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Igor Rumanský, Karol Ondreička, Alojz Klimo, Vincent
Hložník, Vladimír Kardelis.
Etickým princípom tejto rozprávky, ako i každej, je to, že hlavný hrdina, v tomto prípade
hrdinka - Maruška, koná dobro. Jej protipólom sú postavy konajúce zlo – macocha a nevlastná
Maruškina sestra – Holena. Sú tu i fantazijné postavy – 12 mesiačikov, ktoré pomáhajú svojimi
čarami hlavnej hrdinke prekonať zlo macochy a Holeny. Maruška vyniká nefalšovanou
prosociálnosťou, je stelesnením dobra, trpezlivosti, jemnosti a slušnosti . Macocha a Holena sú
stelesnením zla, prefíkanosti, zákernosti, namyslenosti i naivity. Macocha sa chce pomocou
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svojej prefíkanosti zbaviť Marušky, ktorá vyniká krásou na rozdiel od jej vlastnej dcéry.
Obrazom dobra je krása Marušky a obrazom zla je škaredosť Holeny a macochy. Maruška je
tiež prejavom veľkej húževnatosti a sily, pretože za každou úlohou sa znova púšťa do plnenia
ďalších, ešte ťažších nesplniteľných úloh, ktoré jej dávajú bezohľadná macocha s Holenou. Tak,
ako v každej rozprávke, i v tejto napriek strastiam a nebezpečenstvám predsa len dobro víťazí
nad zlom. Nezáleží pritom na veľkosti, ale na ume a srdci. Čarovné bytosti odmenia Maruškino
dobro a potrestajú macochino a Holenino nekonečné zlo.
Zážitok čitateľa rozprávky je umocnený ilustráciou. Štefan Cpin zobrazil stretnutie
Marušky s dvanástimi mesiačikmi pomocou zdanlivo jednoduchej a zároveň pocitovo veľmi
silnej lavírovanej kresby. Je to autorov charakteristický ilustračný štýl. Výsledkom tejto kresby
boli rozmývané plochy so širokým spektrom farebných odtieňov sivej. Autor tým zjemnil tvrdý
kontrast bielej a čiernej, čím vyvolal u čitateľa širokú škálu pocitov. Zjemnením kontrastu bielej
a čiernej akoby zjemnil protipóly dobra a zla práve v čase, keď Maruška našla fialky
a nachádzala sa v prostredí, kde vládlo dobro. Svet sa jej v tej chvíli zdal veselší a krajší.
Vládnuci mesiac má v tvári tiež úsmev ako znak radosti, že Maruška sa už viac nemusí trápiť,
kde nájde fialky.
Ilustrácie Ľudovíta Fullu hľadajú inšpiráciu v ľudovej tradícii. Ilustrátor zobrazil čiernobielou perokresbou Marušku v treskúcej zime ako hľadá fialky. Pre jeho ilustráciu je typický
jeden prvok, a to kvetinový motív. Aj v tejto ilustrácii je kvetina – ruža, ktorá kvitne i v treskúcej
zime podobne ako Maruška, ktorá je tiež silná, nevzdáva sa, prekonáva zlo, ide ďalej a stále je
krásna napriek macochinmu zlu. Ruža je krásna, ale má tŕne. Maruška je krásna, ale musí čeliť
ťažkému osudu. Obrázok tvorí škála šrafúr od voľných línií až po hustú plochu a priestor.
Šrafúry sú rôznym smerom, čím autor vyvolal pocit fujavice. Postavu Marušky tvoria husté
šrafúry, ktoré zapĺňajú priestor. Ilustrátor akoby tým umocnil jej trápenie a nepriazeň osudu.
Postava Marušky v podaní perokresby Mikuláša Galandu je v jednoduchej forme bez
prílišnej detailnosti, no je zároveň expresívna. Pozadie je tvorené vertikálnymi šrafúrami, čo
vyvoláva v čitateľovi melanchóliu. Smutná je i postava Marušky, ktorá je sama v lese bezradná.
I tu vidíme kontrast čierno-bielej plochy, kontrast dobra a zla.
Ilustrácia Igora Rumanského je poňatá ako obraz. Jeho snahou je zvýšiť význam pozadia.
Obraz vytvoril kombináciou techník maľby a kresby pastelom. Hlavná postava je osamotená
ako v predchádzajúcich ilustráciách. Akoby sama bojovala so zlom a nepoddávala sa mu. Je
upútaná na ňu pozornosť prostredníctvom červenej farby. Zlo akoby bolo vyjadrené i v
nepriaznivom počasí a samote. V jej tvári je bezradnosť, ale zároveň nádej a odhodlanie ísť
ďalej.
Kolorovaná perokresba a maľba Karola Ondreičku je výtvarne bohatá. Je v nej zvýšená
dejovosť, čím pôsobí menej realisticky. V kresbe nie sú linky ani šrafúry, ale sú tu veľké
množstvá detailov a bohato zdobené pozadie vytvorené pomocou maľby, nie kresby. Čarovné
bytosti mesiačikov sú v akoby v ireálnom svete, čiže v inom od Maruškinho sveta. Dvanásti
mesiačikovia sú na svetlom podklade, čo vyvoláva v Maruške nádej na pomoc, vieru v dobré
bytosti, aj keď ostatné okolie je čierne. Postava Marušky je v popredí, čo vyjadruje dôležitosť
hlavnej postavy a jej dobra. Oheň, šatka a fialky sú zvýraznené červenou farbou, akoby symbol
tepla a spokojnosti Marušky.
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V obsahovo zameranej kolorovanej kol. áži Alojza Klimu je široká škála farieb a tvarov.
Farebnosť vyvoláva v nás optimizmus napriek vyjadrenému zlu macochy. Ilustrácia akoby bola
rozdelená na dve časti: macocha s farebným pozadím v teple domova a Maruška v treskúcej
zime zbierajúca fialky. Macochino zlo a nadradenosť umocňuje predmet, ktorý drží v ruke
a hrozí Maruške. Macocha je oblečená v bohato farebných šatách ako znak márnotratnosti,
kým Maruška len v jednoduchých farbách ako znak čistoty, jednoduchosti. V pozadí je červená
farba – akoby znak toho, že macocha chce Marušku zmárniť.
Ilustrácia Vincenta Hložníka nevyzdobuje text, ale ho podporuje. Čierno-biela ilustrácia
svojou jednoduchosťou pripomína náčrt kresby. Je výstižná a moderná. Dramatickosť
momentu a jeho citová hĺbka je umocnená ostrými líniami, čo zanecháva v čitateľovi hlboký
dojem. Čierno-biele stvárnenie v nás vyvoláva pocit kontrastu Maruškinho dobra a macochinho
zla.
Maľovaná farebná ilustrácia Vladimíra Kardelisa na nás pôsobí jemnejšie, nie je taká
dramatická. Má širokú škálu farieb. Pripomína nám naivnú detskú tvorbu. Maruška je pokojná,
lebo našla, čo hľadala. Celá situácia je priaznivejšia - počasie nie je také zúrivé, Maruška nie je
bosá, ale obutá. Je zvýraznená jej krása a pokoj v žltých vlasoch. Autor vyjadril na druhej
ilustrácii Maruškinu pracovitosť a macochinu povýšenosť, pýchu a márnotratnosť.

VYTVORENIE VLASTNEJ ILUSTRÁCIE
V tejto časti sa pokúsime vytvoriť vlastnú ilustráciu rozprávky Divotvorný hrnček
technikou kresby s dôrazom na etické posolstvo ukryté v rozprávkovom texte.
Divotvorný hrnček
Rozprávka Divotvorný hrnček nemá mnoho ilustrácií, čo nás inšpirovalo k tvorbe vlastnej
ilustrácie. V každej ľudovej rozprávke je ukryté nejaké etické posolstvo. V tejto rozprávke tiež
vystupuje kladný hrdina Janko, ktorý za dobrý skutok je odmenený a obdarovaný čarovným
hrnčekom. Výchovným princípom je príklad dvoch detí - sirôt, Janka a Aničky, ktoré nemajú čo
do úst vložiť. Tu je etický moment pomoci od záhadnej starenky, ktorá podaruje Jankovi
čarovný hrnček. Dobro sa dobrom odpláca. Etické využitie rozprávky môžeme vidieť i v situácii,
keď Anička nevie hrnčeku poďakovať za jedlo a ten varí kašu stále ďalej. Akoby chcel dať
Aničke ponaučenie, že za všetko dobré sa treba poďakovať. Ale napokon sa všetko dobre
skončí. Príde Janko, ktorý hrnčeku poďakuje a ten prestane variť.
Vlastná ilustrácia rozprávky Divotvorný hrnček je vyjadrená jednoduchou kresbou, ktorá
pôsobí detsky. Je v nej bohatá farebnosť, čím zaujme detského čitateľa. Zároveň v nej môžeme
hľadať etické posolstvo. Podstatou príbehu je obyčajný hrnček, ktorý tvorí celú ilustráciu
a zobrazuje celý dej rozprávky. Hrnček je symbolom túžby detí, aby už nikdy nepocítili hlad. V
ňom je vyjadrená dobrota starenky, ktorá obdarúva siroty. V jej tvári sa zračí láskavosť.
Jankova tvár prejavuje veľkú radosť z darovaného čarovného predmetu. Na druhej strane je tu
Anička, ktorá má v tvári prekvapenie a smútok z toho, že hrnček nechce prestať variť kašu
a ona nevie prečo. Dominantou ilustrácie je kaša, ktorá akoby chcela nasýtiť celý svet.
Nasýtenosť vyjadruje sýte červené pozadie ilustrácie. Kaša môže vyjadriť nenásytnosť ľudí,
ktorí nikdy nemajú dosť a utopia sa vo svojom vlastnom bohatstve, ktoré ich pohltí.
Výchovným cieľom rozprávky je potreba pomoci straším, takisto navzájom si pomáhať a byť
vďační aj za malý darček a potešenie.
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INOVÁCIA OBSAHU ETICKEJ VÝCHOVY VO VYUŽÍVANÍ UMENIA AKO ZDROJA
ETICKÉHO POZNANIA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Výtvarné umenie môže byť jednou z foriem vyjadrenia svojich pocitov, postojov a nálad.
Je vyjadrovacím prostriedkom, pomocou ktorého aj bez slov vyjadríme, čo si myslíme a cítime.
Takto môže aj dieťa komunikovať s okolitým svetom a vyjadrovať svoje pocity týmto
spôsobom, a naopak, výtvarné dielo zasa svojím etickým odkazom vplýva na jeho morálne
hodnoty a formuje jeho osobnosť. Rozprávka a jej ilustrácia ponúka širokú škálu možností
etického pôsobenia na dieťa. Tak aj prostredníctvom rozprávky, kresby, či ilustrácie môžeme
plniť etické ciele.

PEDAGOGICKÉ VYUŽITIE ILUSTRÁCIE ROZPRÁVKY V OBSAHU ETICKEJ
VÝCHOVY
V etickej výchove sa často hovorí o zážitkovom učení. Rozprávky nám poskytujú
možnosti využitia zážitkového učenia, ktorým sa podporuje osvojenie si správania sa podľa
mravných noriem. Ilustrácie rozprávok ešte umocňujú zážitok. Na deti v predškolskom
a mladšom školskom veku majú práve obrazové prezentácie veľký vplyv. Obrazy si
zapamätávajú rýchlejšie ako slová, čo platí aj pre dospelých príjemcov. Obrázok, či kresbu
vytvárame preto, aby sme podnecovali k sneniu. Prostredníctvom farieb a kresbou sa
vzbudzuje pozornosť toho, kto ich vníma. Prináša nové podnety, rozvíja fantáziu, tvorivosť,
ovplyvňuje estetický vkus, podnecuje citlivosť dieťaťa.
Najdôležitejšie obdobie v rámci budovania zážitkového sveta dieťaťa má nepochybne
predškolský a mladší školský vek. Je to typické obdobie detských hier, ktoré napĺňajú
kontaktnú funkciu vo vzťahu k poznávaniu vonkajšieho sveta. Svet tradičných ľudových
rozprávok v tomto štádiu detstva umožňuje nám dospelým uplatniť mnohé pozitívne výchovné
prvky, ako náklonnosť k dobru, pracovitosti, čistote či spravodlivosti. z toho vyplýva, že
rozprávky a ich ilustrácie môžu byť vhodným prostriedkom na dosiahnutie cieľov etickej
výchovy v rôznych témach.
Obsah etickej výchovy tvorí desať základných a logicky usporiadaných tematických
celkov a šesť aplikačných tém:
 otvorená komunikácia
 dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
 pozitívne hodnotenie iných
 tvorivosť a iniciatíva
 vyjadrovanie citov
 empatia
 asertivita
 reálne a zobrazené vzory
 prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
 komplexná prosociálnosť
 etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
 etika a ekonomické hodnoty
 etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
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rodina, v ktorej žijem
výchova k manželstvu a rodičovstvu
ochrana prírody a životného prostredia.
Tieto témy nám poskytujú niekoľko námetov na využitie rozprávok o dvanástich
mesiačikoch, Hrnček, var a ich ilustrácií.
Už prvá téma v 1. ročníku Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch súvisí danými
rozprávkami. Tak ako Maruška v rozprávke o dvanástich mesiačikoch alebo Janko v rozprávke
Hrnček, var, aj deti na etickej výchove sa učia v tejto téme vyjadriť pozdrav, prosbu, či
poďakovanie. Deti v oboch rozprávkach sú vlastne siroty. Tu sa nám naskytuje ďalšia téma
Prvky prosociálneho správania v žiackom kolektíve. Dieťa sa učí úcte k vlastným rodičom,
učiteľom a spolužiakom. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta je téma, kde sa deti učia sebaovládaniu,
nežalovať, nevyvyšovať sa nad ostatných a pod. Aj v danej rozprávke sa macocha s Holenou
vyvyšovali nad ostatných. V téme Pozitívne hodnotenie iných sa dieťa učí slovne vyjadriť rozdiel
medzi dobrom a zlom. Odmieta zlo vo svojom okolí. Rozvíja sa jeho postoj k ľuďom, ktorí sú mu
nesympatickí. Maruška v rozprávke mala tiež okolo seba zlo a zlých ľudí, ale i dobro a dobrých
ľudí. Marušku vychovávala macocha. Tu môžeme nájsť spojitosť s témou Naša rodina. Dieťa sa
učí identifikovať rodinné vzťahy a dobro zažité v rodine. Zažívala dobro v rodine aj Maruška?
V 2. ročníku v téme Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov sa dieťa učí
uvedomovať si spojitosť práv a povinností. Maruška v rozprávke si povinnosti plnila, ale aké
mala práva? Tu možno poukázať na vzornosť a trpezlivosť Marušky, ako si i v neľahkých
podmienkach plnila svoje povinnosti, hoci práva nemala takmer žiadne. Ďalšou vhodnou
témou je Vyjadrovanie citov. Dieťa sa učí vysvetliť význam citov v živote človeka. Poznáva
význam slov radosť, smútok, hnev, ľahostajnosť, veselosť, vďačnosť, ochotu, láskavosť, obdiv,
či odpor. Aké city mala Maruška, macocha, Holena, či Janko a Anička v druhej rozprávke? V
téme Naša trieda – spoločenstvo detí vie dieťa vysvetliť, čo je to spoločenstvo, čo podporuje
vzájomnú dôveru, priateľstvo a čo ich narúša. Janko a Anička v rozprávke mali len jeden
druhého. Ako sa k sebe správali, aby prežili?
V 3. ročníku je téma Vcítenie sa do prežívania iných – empatia. Dieťa sa učí porozumieť
pojmom súcit, spolucítenie, vcítenie sa do iného, prejavuje pochopenie voči spolužiakom,
chorým, zdravotne postihnutým a ľuďom v núdzi. Tu je spojitosť s oboma rozprávkami. Ako sa
cítili Maruška, Janko a Anička? Kto sa vedel vcítiť do pocitov Marušky, Janka a Aničky? V téme
Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti sa deti učia, čo je to omyl v živote človeka a pozná
možnosti reagovania na svoj omyl a omyl druhých. Vie vysvetliť pojem odpúšťanie a vie
požiadať o odpustenie. Odpúšťala Maruška macoche a Holene za ich správanie? Odpustil Janko
Aničke, keď použila hrnček bez neho? k uvedeným rozprávkam je vhodná aj téma Pomoc,
darovanie, delenie sa. Žiaci chápu pojem „pomoc“, učia sa rozlišovať pomoc psychickú
a materiálnu. Vedia reagovať na pomoc od iných a vedia pomáhať a podeliť sa o dobro. V
uvedených rozprávkach nachádzame momenty pomoci, darovania i prijímania pomoci.
Vo 4. ročníku v téme Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch sa deti učia
rešpektu, tolerantnosti voči iným a rovnoprávnosti všetkých. Uvedené rozprávky sa dajú využiť
pri téme rovnoprávnosti. Považovali macocha s Holenou Marušku za rovnoprávnu s nimi?
Prečo sa nad ňu povyšovali? Téma Reálne a zobrazené vzory sa dá využiť veľmi dobre. Každá
rozprávka má svojich pozitívnych hrdinov. Deti sa tak môžu učiť pojmu vzor, jeho pozitívne i
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negatívne správanie. Sú schopné postrehnúť vhodnosť a nevhodnosť správania sa
prosociálnych a negatívnych literárnych hrdinov.
Vidíme, že využitie rozprávky a jej ilustrácie je mnohostranné. V jednotlivých témach
môžu žiaci nielen pracovať s ilustráciami rozprávok, ale tvoriť vlastné ilustrácie, či kresby. Deti
od útleho veku rady kreslia, čo sa dá veľmi dobre využiť na hodinách etickej výchovy. Kresbou
môžu vyjadrovať svoje pocity prostredníctvo línie, sýtosti farieb, rôznej techniky a pod. z toho
vyplýva, že etická výchova úzko súvisí s umením. A práve prostredníctvom umenia môžeme
pôsobiť na morálne hodnoty a postoje detí.

ZÁVER
Cieľom záverečnej práce bola analýza vybraného rozprávkového textu a jeho ilustrácie
od rôznych ilustrátorov, následne vytvorenie vlastnej vizualizácie rozprávkového príbehu
pomocou kresby s dôrazom na jeho etické posolstvo a napokon poukázanie na využitie v
obsahu etickej výchovy. Dôvodom spracovania tejto témy boli široké možnosti výchovného
pôsobenia rozprávok na morálny vývin malého dieťaťa. Čítanie rozprávkového textu i s jeho
ilustráciou umožňuje hlbšie prenikanie do citov a myslenia dieťaťa, čím môžeme budovať
základy mravne uspôsobeného a kultivovaného človeka. Etický kódex ľudových rozprávok
pomáha utvoriť malému čitateľovi správny rebríček morálnych hodnôt človeka. Dieťa sa
stretáva s rozprávkou už od najmenšieho veku. Svet ľudových rozprávok nám umožňuje
uplatniť pozitívne výchovné prvky, ako je preferovanie dobra, pracovitosti, slušnosti,
statočnosti, čistote, či spravodlivosti, ale i pozitívny vzťah k zachovaniu ľudových tradícií
a folklóru. Rozprávky nám ukazujú konanie kladných hrdinov, s ktorými sa môže dieťa stotožniť
a na druhej strane ho varujú pred zlým konaním záporných postáv.
Veľký význam majú ilustrácie rozprávok, ktoré umocňujú v dieťati prežívanie deja.
Obrazy totiž prenášajú oveľa viac informácií ako slová. Ilustráciou máme možnosť emocionálne
pôsobiť na dieťa, kresbou mu dať možnosť emocionálne sa vyjadriť. A práve etická výchova je
o vyjadrovaní citov.
Vlastný prínos práce vidíme v možnosti jej využitia na hodinách etickej výchovy pri
pôsobení rozprávkových textov a ich ilustrácií na morálne formovanie osobností žiakov. Od
nepamäti majú deti rady rozprávky. Preto sú vynikajúcim a silným motivačným prostriedkom
pri výchovnom pôsobení na hodinách etickej výchovy.
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TVORIVÁ INTERPRETÁCIA UMELECKÉHO DIELA VASILIJA
KANDINSKÉHO A JEHO ETICKÉ ODKAZY
Ľubica NIRHÁZOVÁ
Abstrakt
V práci s názvom Tvorivá interpretácia umeleckého diela Vasilija Kandinského a jeho etické odkazy
sme sa zamerali na problematiku tvorivej interpretácie v dejinách výtvarného umenia. Pomocou metódy
tvorivej výtvarnej interpretácie sme sa snažili priblížiť rozmýšľanie a uvažovanie Vasilija Kandinského –
umelca - výtvarníka. Cieľom práce bolo objaviť a porozumieť umeleckému dielu Vasilija Kandinského
a nájsť v ňom etické posolstvá, ktoré sú v ňom zakódované.
Kľúčové slová: tvorivá interpretácia, tvorivosť, výtvarná hra, etické posolstvo

ÚVOD
Umenie malo, má a vždy bude mať v živote človeka nezastupiteľnú úlohu. Jedným
z cieľov umenia je vytvoriť komunikáciu medzi ľuďmi. Umelecké diela poskytujú námety na
rozhovory, pomáhajú riešiť životné krízy, spríjemňujú životné prostredie a apelujú aj na naše
city a rozum. Vzhľadom na to, že etická výchova tiež v prvom rade vychováva žiakov
k asertívnej a empatickej komunikácii, učí ich kultivovane vyjadrovať svoje emócie, riešiť
životné krízy, zohráva výtvarné umenie vo vyučovaní etickej výchovy dôležitú úlohu.
Výtvarné dielo spĺňa v živote človeka množstvo funkcií, ktoré formujú jeho osobnosť,
zasahujú do jeho života, usmerňujú isté životné činnosti či tlmia životné problémy. Tieto
funkcie je výtvarné dielo schopné plniť len v procese recepcie – „slávnostnej príležitosti“
prijímania výtvarného diela, kde sa pokúsime osvojiť si dielo, porozumieť mu, dostať sa pod
jeho povrch.
Aby sa recepcia mohla plnohodnotne uskutočniť, je vo väčšine prípadov potrebná
interpretácia – verbálny výklad diela. Verbalizovanú podobu interpretácie nepotrebujeme pri
dielach, ktoré nám stačí vnímať vizuálne, prípadne sa s nimi stotožniť, ako napríklad pri
krajinomaľbe alebo pri portrétoch, alebo vstúpiť do nich ako pri rôznych formách akčného
umenia, napr. pri happeningoch, kde sa divák ocitá v strede umeleckého diania.
Na prijímanie umeleckého diela potrebujeme duševné naladenie korešpondujúce
s umeleckým dielom. Nie vždy sme toho schopní. Iné výtvarné diela nás neoslovujú, sú nám
ľahostajné, lebo nechápeme, čo vyjadrujú. Tu by nám mohla pomôcť interpretácia, ktorá nám
sprostredkuje, čo dielo obsahuje, usmerní nás, pomôže dekódovať neznáme znaky v diele,
prípadne nás naladí na vnímanie. Takúto interpretáciu môže žiakom poskytnúť napríklad učiteľ,
sprievodca po výstave alebo prečítanie výtvarnej kritiky v odborných časopisoch aj dennej tlači.
Naším cieľom je vychovať žiaka, ktorý sa z vlastnej iniciatívy pokúša prelomiť bariéru
„neporozumenia“ umeleckého diela a preto siahne po literatúre o umení, zamýšľa sa nad
umeleckým dielom, uvažuje o ňom a hľadá súvislosti. (Gero - Tropp, 2000).
V práci Tvorivá interpretácia umeleckého diela Vasilija Kandinského a jeho etické odkazy
bolo naším zámerom pomocou metódy tvorivej výtvarnej interpretácie priblížiť rozmýšľanie
a uvažovanie Vasilija Kandinského – umelca - výtvarníka, a nájsť v jeho tvorbe etické odkazy,
ktoré sú v nej zakódované.
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Cieľom práce bolo objaviť umelecké dielo Vasilija Kandinského, porozumieť mu, nájsť v
ňom etické posolstvá, ktoré sú v ňom zakódované a dané posolstvá zakomponovať do učiva
etickej výchovy tak, aby umožnili pedagógom na vyučovacích hodinách etickej výchovy
sprostredkovať ich a priblížiť žiakom.

TVORIVÁ INTERPRETÁCIA
Cieľom výtvarného vzdelávania je prijať, osvojiť si dielo a porozumieť mu. Každý
originálny výtvarný artefakt je vyjadrený novými znakmi, ktoré sa musíme učiť vždy nanovo
dekódovať. Spôsob usporiadania znakov sa riadi istými pravidlami, ktoré môžeme voľne
chápať.
Každé výtvarné dielo sa skladá zo zobrazenia, názvu a interpretácie. Výtvarné
zobrazenie pozostáva z prvkov, ktoré môžeme nazvať výtvarným jazykom.“Výtvarný jazyk
tvorí súbor špecifických, v spoločenskom kultúrnom povedomí relatívne stabilizovaných
pravidiel nadväzovania medzi znakmi vo výtvarnom umeleckom diele.“ (Gero - Tropp, 2000,
s. 8). Výtvarný jazyk odzrkadľuje stav výtvarného umenia v určitej historickej situácii.
Skúmaním výtvarných diel určitého obdobia si môžeme vytvoriť model výtvarného jazyka,
platného pre určité obdobie. (Gero - Tropp, 2000).
Základnými stavebnými prvkami výtvarného jazyka sú línia, škvrna a hmota. Tvar,
svetlo, farba a materiál sú základnými vyjadrovacími prvkami výtvarného jazyka. Tieto prvky
sú flexibilné, teda majú schopnosť meniť svoje kvality, môžeme ich prispôsobovať iným
prvkom.
Základné vyjadrovacie prvky vstupujú do kvalitatívnych aj kvantitatívnych vzťahov.
Kvalitatívne vzťahy sú tvarové, svetelné, farebné a v súvislosti s materiálom povrchové.
Kvantitatívne vzťahy sa môžu uskutočňovať zmnožovaním elementov a princípmi organizácie.
Dialektické napätie medzi kvantitatívnymi a kvalitatívnymi vzťahmi vyjadruje
kompozícia.“Kompozícia je systém upravujúci vnútornú stavbu výtvarného diela, slúžiaci na
preklenutie emocionálneho a racionálneho, subjektívneho a reálneho, meniaci alebo
vytvárajúci spojenie medzi autorom, realitou a tradíciou výtvarného umenia.“ (Gero - Tropp,
2000, s. 9).
Proces spoznávania a porozumenia umeleckého diela sa dá rozdeliť do troch etáp
(zhoduje sa na tom viac teoretikov, Napr. Rapport 1982, Berger 1977):
1. etapa – predbežné poznatky – zoskupujú sa poznatky o diele so zámerom určiť jeho
miesto v umelecko-historickom procese. Tu sa snažíme zodpovedať na otázky: kto je
autor diela, obdobie vzniku, spoločenské podmienky, určenie diela, technika,
podkladový materiál, rozmery, stav diela a pod. Veľmi dôležitým zdrojom získavania
základných informácií o diele je aj jeho názov, ktorý býva akýmsi koncentrovaným
výrazom významovej stránky diela.
2. etapa – orientácia – snaha objasniť vzťahy slúžiace na priblíženie sa k dielu, pozorné
preskúmanie jednotlivých elementov, určenie hlavnej výrazovej charakteristiky či
predbežnej emócie umocňujúcej pozitívnu orientáciu psychiky príjemcu.
3. etapa – úvahy o diele – reflexie a responzie (spomienky na dielo, ktoré už
nevnímame), ktoré vyvrcholia v interpretácii.
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Slovo interpretácia znamená objasnenie, vysvetlenie, verbálny – slovesný výklad diela.
Interpretácia je taká stará ako výtvarné umenie.
„Interpretácia umeleckého diela je súčasťou recepcie umeleckého diela, presnejšie
vyvrcholenie recepcie. Nepokrýva však všetko, čo poskytuje dielo príjemcovi. Interpret nie je
schopný preložiť všetky informácie o umeleckom diele do verbálneho jazyka. Pokiaľ by to bolo
možné, umelecké dielo by bolo zbytočné. Vzťahy medzi interpretáciou a recepciou diela sú
vzťahmi nadstavby k základni. Len čo sa vytvára interpretačný text, obnovuje a prehlbuje sa
recepčná aktivita, t. j. interpretácia pomáha hlbšej recepcii a recepcia vyúsťuje do
interpretácie.“ (Gero, 1997, s. 90).

ALGORITMUS INTERPRETÁCIE
Algoritmus interpretácie môžeme najúspešnejšie vytvoriť z modelu výtvarného jazyka
obsahujúceho všetky prvky, ktoré sa dajú nájsť vo výtvarných dielach. z tohto modelu si
vyberáme tie prvky, ktoré konkrétne dielo obsahuje. Môžeme uplatniť napr. takýto postup pri
interpretácii výtvarného diela:
1. Demonštrácia výtvarného diela v origináli alebo sprostredkovane.
2. Základné údaje o výtvarnom diele, historicko-spoločenské pozadie vzniku, názov, meno
autora, jeho najdôležitejšie diela.
3. Percepcia diela.
o Identifikácia základných stavebných prvkov (línie, škvrny a hmoty) a ich
významy.
o Druhové a žánrové zaradenie diela.
o Dekódovanie použitých znakov prostredníctvom:
1. Tvarovej analýzy diela,
2. Farebnej a svetelnej analýzy diela,
3. Povrchovej analýzy diela.
4. Analýzy kompozičných princípov.
5. Ako sa odzrkadľuje tradícia v tematickej nadväznosti, v jednotlivých elementoch
a kompozičných princípoch (tvar, farba, svetlo, povrch, priestor, rytmus, symetria,
rovnováha,...)
6. Miesto výtvarného diela v celoživotnej tvorbe autora.
7. Miesto autora v dejinách výtvarného umenia.
8. Určenosť diela (napr. oltárny obraz, portrét a pod. ). Ako spĺňa svoju úlohu?
9. Sumarizovanie estetických súdov a hľadanie hlbších súvislostí a individuálnych reflexií
vo významovej a obsahovej vrstve diela.

DRUHY A METÓDY INTERPRETÁCIE
Druhy a metódy interpretácie môžeme klasifikovať z pozície dejín estetického myslenia a
z pozície pragmatickej estetiky.
Z pozície dejín estetického myslenia môžeme rozlíšiť celú škálu interpretačných metód –
formálne, obsahové, psychologické, sociologické, štruktualistické, semiotické, systémové.
V našej práci sa zameriavame hlavne na psychologickú interpretáciu, lebo pre taký typ
interpretácie sa najlepšie hodia výtvarné diela, ktoré možno zaradiť do abstraktného umenia,
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lebo tu práve ide o psychologické pôsobenie tvarov a farieb a ich vzájomné pôsobenie v
kompozícii. Predstaviteľom abstrakcie je nami vybraný autor Vasilij Kandinsky.
Hlavní predstavitelia tvarovej psychológie Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Kofka
a Rudolf Arnheim založili svoju teóriu na početných experimentoch s prvkami krásneho tvaru
a hľadali príčiny, prečo človeka upútajú. Človeku sa páči tvar, pretože príroda má vôbec rada
tvary. Človek dáva prednosť formám ekonomicky vytvoreným a ľahko pochopiteľným.
Dokonalosť formy zahrňuje podružné vlastnosti, ako je rovnováha, rytmus, rozvrhnutie
a hierarchické usporiadanie, ale aj tvárnosť celku, ktorá má rozhodujúcu úlohu vo vývoji
ľudskej skúsenosti. Podľa tvarovej psychológie súhrn vnemov jednotlivých príjemcov nedáva
ten istý výsledok, ako vnútorný vnem jedného príjemcu. Videnie nie je mechanický súhrn
pocitov, ale tvorivé osvojenie skutočnosti, plné fantázie, invencie, významu a krásy. Videnie nie
je mechanický obraz prvkov, ale osvojenie si významov konštrukčných schém ako niečo
inšpirované zhora, v súvislosti s inými ľudskými činnosťami.
Proces vnímania je neoddeliteľný od vlastného diela, a preto je pre interpretáciu
kľúčovým momentom. Svedčí o tom napr. kniha Rudolfa Arnheima: Umenie a vizuálne
vnímanie. (Gero - Tropp, 2000, s. 25).
Psychologická interpretácia sa najčastejšie prelína so sociologickou intrepretáciou
a často aj interpretačnými metódami, ktoré sa zameriavajú na diela ako na štruktúrne
a semiotické konštrukcie.

STVÁRŇUJÚCA VIZUÁLNA A VÝTVARNÁ INTERPRETÁCIA
Interpretačné aktivity majú dve základné podoby:
1. Interpretácia s použitím verbálnych prostriedkov – smeruje od slovného opisu diela
k výkladovej – exegetickej interpretácii.
2. Stvárňujúca alebo realizačná interpretácia – má základ vo vizuálnej interpretácii
prostredníctvom tvorivých výtvarných činností.
Na vizuálnu interpretáciu nadväzujú postupy výtvarnej parafrázy a reinterpretácie,
ktoré vytvárajú možnosť domýšľať, meniť obrazové formy a novým spôsobom pretvárať
pôvodný zmysel pomocou zmien formy a jej reálnych nositeľov, až po zmeny obsahových
významov.
Pri interpretácii výtvarného diela je prvoradým vytvorenie komunikácie a výtvarnej
reakcie na umelecké dielo, pri ktorých je dôležité uplatnenie vhodného pomeru medzi
teoretickou a praktickou zložkou.
Medzi prevažne teoretické patrí prednáška, výklad, prehliadka galérie, múzea
a výstavy.
Praktické – stvárňujúce programy sú založené hlavne na reakcii prostredníctvom
praktickej výtvarnej činnosti.
Skúmanie výtvarných diel prostredníctvom umenia má rôzne podoby. Špecifické
odborné postavenie má kópia umeleckého diela a rozbor pomocou analytických skíc. Pre
náročnosť a analytickú hodnotu ich považujeme skôr za základné východisko teoretickej
interpretácie.
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Ďalšie modelovanie členenia vedie od jednoduchej snahy o voľné napodobenie, od
pokusov o zámernú zmenu, posun, paralelu, interferenciu, cez dotváranie a ozvláštňovanie
k parafráze.
Pri dotváraní a ozvláštňovaní umeleckého diela ide o voľné dotváranie časti alebo výrezu
výtvarného diela. Tým sa napĺňa požiadavka voľnosti a potreba kreativity dieťaťa pri jeho
činnosti. Postup nesie v sebe analýzu a hodnotenie predlohy, použitého výtvarného jazyka
a techniky. Vzniká stratégia hry na umelca, otvára sa záhada, napätie a očakávanie výsledku
a celého originálu diela, lebo na začiatku nie je známe celé dielo. To sa môže ukázať po
ukončení práce. Pri výbere uprednostňujeme autorov 20. storočia. Dôraz kladieme na
spontánnosť, individuálnosť, voľnosť a hravosť. Tvorivá činnosť môže mimovoľne opustiť
polohu interpretácie a stať sa parafrázou.
Zámerná zmena diela, jeho metamorfózy v podobách premeny námetu, pozmenenia
celkovej výstavby môže nadobudnúť preskupením rámca obrazu formou vecnej rekonštrukcie
a premenou rekvizít, priestorových vzťahov presiahnuť až do polôh scénického aranžovania,
fotografického a video záznamu procesu parafrázy.
Náročnejšími sú formy akcie, eventu, performance, alebo až enviromentu. Digitalizácia
vizuálnej informácie, jej multimedializácia a simulácia možnosti pochopenia konkrétneho
diela a jeho osobného duchovného privlastnenia len utvrdzuje. (Gero - Tropp, 2000).
Výtvarné hry veľmi efektívne kultivujú osobnosť žiaka a aj jeho prejav v niektorých
smeroch:
 nenásilne ich zoznamujú s vlastnosťami materiálov a nástrojov (haptické = hmatové
skúmanie materiálu prináša výtvarné aj zážitkové skúsenosti a vytvára asociácie),
 pripravujú cestu k materiálovej tvorbe a k umelecko-remeselným technikám,
 pomáhajú odstrániť stiesnenosť výtvarného prejavu, lebo spontánny prejav rozvíja
fantáziu a tvorivosť a nevyvoláva obavy,
 uvoľňujú maliarsky či kresbový prejav, lebo výtvarná hra žiakov učí viesť nástroj
viacerými spôsobmi – odľahčovať líniu, rešpektovať textúry a získané skúsenosti
aplikovať do študijnej maľby alebo kresby.

STVÁRŇUJÚCA INTERPRETÁCIA A TVORIVOSŤ
Pre výtvarnú interpretáciu je príznačný reflexívny charakter formulovania východísk.
Interpretácia je riešenie problému, ktorého výsledok je neznámy. Jeho zvládnutie, vyriešenie
nie je možné bez účasti kreativity. Tvorivosť je prostriedkom na naplnenie autentickosti
výtvarnej interpretácie, ktorá tvorí jej originalitu.“Tvorivosť je produkcia nových
a hodnotných nápadov, riešení, myšlienok.“ (Zelina, 1996, s. 189). Tvorivosť charakterizujú
dve kľúčové slová: novosť a hodnotovosť.
Ak zoberieme za základ našich úvah štyri východiskové axiómy tvorivosti (Zelina, 1996, s.
189. ), tak zisťujeme, že:
1. tvorivosť (interpretácia) je vlastná každému človeku,
2. tvorivosť (interpretácia) sa môže prejaviť v každej činnosti,
3. tvorivosť (interpretácia) sa dá rozvíjať,
4. predpokladom tvorivosti (interpretácie) je istá suma informácií či poznatkov.
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Vo všetkých štyroch axiómach bez problémov môžeme nahradiť slovo tvorivosť slovom
interpretácia a dostaneme znova zmysluplné axiómy. z toho vyplýva, že tvorivosť
a interpretácia sú príbuzné axiómy a ich základom je informácia. (Gero - Tropp, 2000, s. 131).

VASILIJ VASILJEVIČ KANDINSKY
Vasilij Vasiljevič Kandinskij tiež Wassily Kandinsky alebo Kandinský, rusky Василий
Васильевич Кандинский sa narodil 4. decembra 1866 v Moskve a umrel 13. decembra 1944 v
Neuilly-sur-Seine pri Paríži. Bol to ruský maliar, grafik a teoretik umenia, ktorý neskôr žil
a pracoval v Nemecku a vo Francúzsku. Býva považovaný za autora prvého abstraktného
obrazu (1911).
Kandinsky sa narodil v zámožnej obchodníckej rodine. Jeho matka bola Moskovčanka
a otec, riaditeľ ruskej obchodnej spoločnosti s čajom, Sibírčan. V Kandinského žilách kolovala
ruská, mongolská a nemecká krv. Rodina sa čoskoro odsťahovala z Moskvy do Odesy.
Vyštudoval právo a ekonómiu na univerzite v Moskve a bol práve vymenovaný za profesora
práva, keď sa rozhodol, že sa bude venovať maliarstvu.
Odišiel na štúdiá do Mníchova (1896), kde spočiatku navštevoval kurz kreslenia Antona
Azbého, u ktorého sa stretol s A. G. Javlenským. Romantický nepokoj nútil Kandinského stále
cestovať; takmer každoročne bol v Rusku (u rodiny v Odese), navštívil Holandsko, Taliansko,
Tunis, Francúzsko, Švajčiarsko, Švédsko.
Kandinsky bol rodený vodca s organizačným talentom; v Mníchove založil umeleckú
skupinu Phalanx (1901-3), zúčastnil sa založenia Neue Künstlervereinigung (1909) a stal sa jeho
predsedom. Roku 1906 po prvýkrát vystavoval v parížskom Jesennom salóne. Svoj prvý
abstraktný akvarel vytvoril v roku 1910 a napísal knihu Duchovnosť v umení, ktorá bola vydaná
v roku 1912. s F. Marcom založil v roku 1911 skupinu Der blaue reiter (Modrý jazdec). Bolo to
úplne voľné združenie vyhranených individualít. Odmietali akademické tradície a hlásali, že
vnútorný svet farieb privádza diváka do vnútorného sveta pocitov. Po vypuknutí 1. svetovej
vojny sa skupina rozpadla.
H. Walden mu v roku 1912 usporiadal v Berlíne prvú samostatnú výstavu.
Na začiatku 1. svetovej vojny sa vrátil do Ruska. Po Októbrovej revolúcii zastával
významné verejné funkcie v komisiách pre umenie. V roku 1921 sa vrátil do Nemecka, krátko
pobudol v Berlíne, odkiaľ ho povolal W. Gropius na Bauhaus do Vajmaru. s L. Feiningerom, A.
G. Javlenským a P. Kleeom utvoril v roku 1924 skupinu Die blauen Vier (Modrá štvorka). V roku
1931 po prvýkrát vystavoval v galérii v Paríži. Jeho kniha Punkt und Linie zu Fläche vyšla v roku
1936. Po zavretí Bauhausu nacistami odišiel v roku 1933 do Neuilly-sur-Seine pri Paríži. V
Nemecku konfiškovali nacisti viac než 50 jeho obrazov.
V roku 1944 Kandinsky zomiera. Význam jeho diela rozšírili až po umelcovej smrti
súborné výstavy v Európe a v USA. (Mráz, Mrázová, 1988. )
Vasilij Kandinsky bol hlavným vynálezcom abstrakcie, veľmi dobre sa vyrovnal
s problematikou expresionizmu, ktorý kladie dôraz na vyjadrenie skutočnosti pomocou
pocitov, dojmov, vlastného prežívania a stal sa jedným z majstrov nefiguratívneho umenia. Už
ako študent práv a ekonómie na univerzite v Moskve (1886-1892) prejavoval záujem o ľudové
umenie.
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V rokoch 1889 a 1892 podnikol. cesty do Paríža, ale moderné umenie objavil až roku
1895 pred jedným Monetovým obrazom z cyklu Stohov na výstave francúzskych impresionistov
v Moskve (význam tohto zážitku sa nedá obísť – opätovné znázorňovanie toho istého objektu,
zakaždým inak osvetleného, dostatočne dokazuje, že námetom impresionizmu už nebol sám
predmet, ale svetlo, ktoré ho obklopuje, „nehmotnosť“, vedúca k abstrakcii.
Roku 1896 ho menovali za profesora práva na univerzite v Tarte (Jurleve), on sa však
vzdal svojej kariéry a vybral sa do Mníchova študovať maliarstvo. Od svojich tamojších druhov
sa neodlišoval iba vekom a organizačnými schopnosťami, ale aj rozhodnosťou pri riešení
problematiky abstrakcie.
V jeho spisoch sa opakujú asociácie farba – hudba (mal rád „abstraktnú“hudbu); o jeho
hudobnom záujme svedčia aj názvy mnohých obrazov i spôsob, akým rozmiestňoval farby,
akoby zapisoval noty do partitúry. Farby sa podľa neho dajú používať vo vzťahu k prírode
ľubovoľne, ale inakšie má byť ich výber motivovaný psychológiou, ktorá spája vždy určitú farbu
s určitým pocitom: to umožňuje dosiahnuť účinok, ktorý sa dá vopred vyrátať a ktorým možno
v spojení s formálnou skladbou docieliť určitý výraz, pretože „umelec nevyhnutne disponuje
určitými komunikačnými prostriedkami“ako napísal Kandinsky v almanachu.
Vo svojom „fauvistickom“období narušil Kandinsky zobrazovací systém tak, že odmietal
delimitačnú funkciu čiarky: postavy a predmety sa rozplývajú v škvrnách spájajúcich ich
s pozadím, takže sa na ňom už znázornené objekty nečrtajú. Tento rozklad grafického riadku sa
stal zárodkom zavrhnutia predmetu vôbec.
Svoj prvý abstraktný obraz namaľoval v roku 1910 a v tom období vytvorili abstraktné
diela aj František Kupka, Francis Picabiaa, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, bez toho, aby sa
poznali, ale Kandinsky postavil abstrakciu na teoretický základ: jeho Duchovnosť v umení
výrazne ovplyvnila maliarov na celom svete, hoci ešte nepoznali jeho obrazy.
Po roku 1910 sa Kandinsky usiloval oslobodiť od abstrakcie, čo však pre neho nebolo
ľahké. V tomto boji rozlišoval tri typy „metód“:
 impresiu (zachytenú priamo z vonkajšej prírody),
 improvizáciu (vytvorenú zvnútra, nevedomky a náhle),
 kompozíciu (keď sa obraz kryštalizuje pomaly a vedome).
„Pri všetkých troch tvorivých metódach sa musí divák naučiť vidieť v obraze vyjadrenie
duševného stavu, nie zobrazenie predmetov.“ (Pijoan, 2000, s. 275).
V rokoch 1910-1914 vytvoril Kandinsky svoje najlepšie diela a sám toto obdobie nazval
„dramatickým“. Tieto diela sa vyznačujú vystupňovanou lyrickosťou všetkých možných farieb,
beztvárnych tvarov konfrontovaných škvrnami, ktoré ich utápajú v zdanlivom chaose, v
prudkom pohybe.
Po návrate do Ruska v roku 1914 maľoval málo. Vyučoval a navrhol pedagogický
program, ktorý nemal veľký ohlas. V roku 1921 sa vrátil do Nemecka, kde pôsobil ako profesor
weimarského Bauhausu, a neskôr v Dessau, ako jeden z nesporných majstrov až do roku 1933,
keď nacisti ústav zrušili.
V tom období sa Kandinského umenie zmenilo. Začal uplatňovať geometrické prvky,
ktorými vnášal poriadok do zdanlivého chaosu svojich „gestuálnych“obrazov. Používal v nich
viac línií, tvary v nich iba koloroval a temer celkom ich zbavoval obrysov. Pri prechode
k abstrakcii radikálne spochybnil farbou aj gestuálnym rukopisom funkciu čiary
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„vymedzovať v ploche tvar“, napriek tomu jeho nové diela obnovovali klasický poriadok.
V styku s maliarmi zameranými na konštruktivizmus vytváral a propagoval v Bauhause čoraz
geometrickejšie a organizovanejšie umenie triezvych foriem, črtajúcich sa na jednofarebnom
pozadí, ktoré hmlisto pripomínajú intarzie. (Pijoan, 2000).
Po zavretí Bauhausu emigroval do Francúzska. Jeho obrazové prvky boli naďalej
abstraktné, ale pri pohľade na ne sa nám vybaví predstava améb a prírodných kriviek. Navyše
sú spodobené prostriedkami klasického zobrazovania.“Pravdepodobne v tom spočíva tajomné
čaro jeho tvorby (ktorá pôsobí v podstate paradoxne) a vtom treba hľadať aj príčinu úspechu
jeho diel z francúzskeho obdobia.“ (Pijoan, 2000, s. 279).
Výber autora nebol náhodný, lebo jeho dielo prešlo vývinom a napriek tomu, že pôsobí
paradoxne, dosiahli jeho diela úspech a etické posolstvo v nich zakódované môže osloviť žiakov
a formovať ich osobnosť.

GEOMETRICKÁ ABSTRAKCIA
Geometrická abstrakcia, zrodená v druhom desaťročí 20. storočia, vďačí za svoj vznik
reakcii na impresionizmus.
Jej základy položili Cézanne a Seurat, ktorí vyzdvihovali harmóniu ako cieľ a podstatu
maliarskeho umenia.“Harmóniu – podľa nich duchovný jav založený na tvorivej schopnosti
človeka – chápali ako protiklad schopnosti vnímať a zaznamenávať zrakové vnemy, ktorá
dosiahla vrchol rozvoja zásluhou impresionizmu.“ (Pijoan, 2000, s. 217). Cézanne a Seurat
vyžadovali od umelcov tvorivý akt, presahujúci schopnosť oka a zmyslov.
„Obidvaja spomínaní priekopníci geometrickej abstrakcie (ktorá vznikla takmer súčasne
s prvým abstraktným dielom Kandinského), vychádzali z celkom odlišného stanoviska ako
slávny ruský majster. U Kandinského prevládal princíp vnútornej potreby a pri jeho
formulovaní sa inšpiroval Wagnerovou dionýzovskou hudbou, kým v tvorbe obidvoch
parížskych majstrov išlo skôr o apolónsku inšpiráciu.“ (Pijoan, 2000, s. 217).
Hlavným mesto hnutia sa stal v roku 1930 Paríž. V tom období tam boli dve skupiny:
Cercle et Carré (Kruh a štvorec) a Abstraction-Creation (Abstrakcia-tvorba). V Paríži sa zišli
umelci najrozličnejších národností (aj Kandinský).“Všetci si uvedomovali, že sa ich umenie v
tých nepokojných rokoch nemôže obmedzovať iba na estetické ideály, ale že sa musí zasvätiť
budúcnosti Človeka a Spoločnosti. Boli zajedno v tom, že by malo prekonať individualizmus
a ľubovoľnosť a že by malo viesť ľudstvo za novým svetlom.“ (Pijoan, 2000, s. 236).
Geometrickú abstrakciu necharakterizuje iba výlučné používanie geometrických foriem,
ani úplné odmietanie akýchkoľvek odkazov na vnímateľnú realitu, ale aj spôsob, ako umelec
vidí, organizuje a chápe svet. Jej novátorstvo nespočíva v geometrickom jazyku, ale v
uplatňovaní matematického myslenia.“Umenie geometrickej abstrakcie chce byť svetlometom,
ozrejmovať zákony vesmíru, hudbu sfér, naplňujúc tak Flaubertovo proroctvo.“ (Pijoan, 2000,
s. 242).

INOVÁCIA OBSAHU ETICKEJ VÝCHOVY S VYUŽITÍM METÓDY TVORIVEJ
INTERPRETÁCIE
Cieľom etickej výchovy je nielen informovať žiaka o etických zásadách, ale pomáhať mu,
aby si vytvoril na danú tému vlastný názor a osvojil si primeraný postoj a správanie.
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Tento cieľ nemožno dosiahnuť bez súčasného rozvíjania sociálnych zručností. Inými
slovami, rozvíjanie sociálnych zručností v etickej výchove je prostriedkom aj predpokladom
mravnej výchovy.
V doterajšej praxi etickej výchovy sa veľmi dobre osvedčila metóda profesora R. RocheOlivara, pozostávajúca z troch krokov:
1. krok – senzibilizácia; osvojiť si odpovedajúce spôsobilosti napr. pozorovaním obrazu
Kandinského a informáciami o jeho živote a diele,
2. krok – nácvik; prepojiť nové poznatky a spôsobilosti s každodenným životom napr.
stratégiiou hry na umelca pri dotváraní a ozvláštňovaní umeleckého diela a následné
využitie spätnej väzby,
3. krok – prepojenie so životom napr. prezentácie o dielach Kandinského, výstrižky
z časopisov a novín, týkajúce sa života a tvorby autora alebo usporiadanie výstavy diel
žiakov na danú tému.
Etická výchova neznamená iba osobitné metódy, ale aj určitý prístup k žiakom (určitý štýl
výchovy) a určitý ucelený a psychologicky podložený program vyjadrený osnovami etickej
výchovy. (Lenz - Krížová, 1993, s. 6).
Osnovy etickej výchovy možno interpretovať z viacerých hľadísk:
 Ako výchovný program zameraný na výchovu k prosociálnosti.
 Ako program smerujúci k objavovaniu a rozvíjaniu identity žiaka.
 Ako program, ktorý pripravuje žiakov na účinnú spoluprácu.
Tvorivá interpretácia umeleckého diela môže výrazne obohatiť osnovy etickej výchovy.
Možnosti obohatenia sú v prvom rade v téme Komunikácia, lebo umelecké diela nám nielen
poskytujú námety na rozhovory, ale apelujú aj na naše city a rozum.
Prostredníctvom tvorivej interpretácie môžeme rozvíjať aj tému Dôstojnosť ľudskej
osoby a Pozitívne hodnotenie druhých, lebo výtvarné dielo umožňuje žiakom individuálne
ponímanie a tým im prináša pozitívne vnímanie seba samého a rešpektovanie iných.
Hádam najviac možností na využitie tvorivej interpretácie majú pedagógovia práve pri
téme Tvorivosť a iniciatíva. Do tejto témy môžeme zaradiť stvárňujúcu–realizačnú výtvarnú
interpretáciu napríklad dotváranie a ozvláštňovanie výtvarného diela, výtvarnú parafrázu – kol.
áž a voľné napodobenie diela.
Keďže umelecké dielo apeluje aj na naše city a rozum, umožňuje nám to rozvíjať danou
metódou aj tému Vyjadrenie a komunikácia citov, ale môžeme ňou rozvíjať aj tému Empatia,
veď poskytuje možnosť vciťovať sa do pocitov a postojov iných pri interpretácii diela.
Téma spolupráce je v etickej výchove veľmi dôležitá, lebo pripravuje žiakov do
praktického života. Aj prostredníctvom tvorivej interpretácie môžeme viesť žiakov k spolupráci
na spoločných projektoch.
Tvorivá výtvarná interpretácia umeleckého diela môže viesť žiakov aj k prosociálnemu,
humánnemu správaniu, teda k takému konaniu, keď konáme dobro bez očakávania vonkajšej
odmeny, len z vnútorného popudu a potreby konať dobro.
Vychádzajúc z toho, že Kandinsky a ostatní umelci obdobia tridsiatych rokov 20. storočia
tvoriaci v Paríži si uvedomovali, že sa ich umenie nemôže obmedzovať iba na estetické ideály,
ale že sa musí zasvätiť budúcnosti Človeka a Spoločnosti, malo by prekonať individualizmus
a viesť ľudstvo za novým svetlom, vidíme možnosti využitia prezentácie etického posolstva v

152

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM A SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

tvorbe Kandinského vo vyučovaní etickej výchovy. Týmto spôsobom môžeme obohatiť
a inovovať obsah etickej výchovy prostredníctvom využitia metódy tvorivej interpretácie diel
Vasilija Kandinského.
Výber diel je usporiadaný časovo chronologicky a zachytáva premeny v jeho tvorbe.
Začíname obrazom, ktorý namaľoval v roku 1910, keď vznikla jeho prvá abstraktná kompozícia.
Svoju Improvizáciu14 (Museé national d´Art moderne, Paríž) vytvoril Kandinsky v roku
1910, teda vtom istom roku ako svoj slávny akvarel, pokladaný za prvú abstraktnú kompozíciu
v novovekom umení. Obraz je typom diel, ktoré charakterizoval sám autor ako
„bezprostredný dojem z vonkajšej prírody“. Tu sa ešte dobre dajú rozoznať krajinné
prvky, ale ovláda ich už dynamická sila, ktorá čoskoro nato priviedla Kandinského k zámernej
nefiguratívnosti. (Pijoan, 2000).
Farby sa podľa Kandinského dajú používať vo vzťahu k prírode ľubovoľne, ale inakšie má
byť ich výber motivovaný psychológiou, ktorá spája vždy určitú farbu s určitým pocitom. Na
obraze prevládajú modrá, zelená, oranžová a žltá farba.
Modrá symbolizuje duchovno, má meditatívny účinok a pôsobí chladne. Je symbolom
pravdy a božej večnosti, znak ľudskej nesmrteľnosti. Chráni pred vonkajším svetom.
Zelená je farba nádeje. Zeleň znamená prírodu, pozitívny moment. V snoch však
symbolizuje prevahu negatívnych prírodných síl.
Červená v archetypálnom význame je farba krvi. Je považovaná za vitálnu energickú
a agresívnu farbu spriaznenú s ohňom a láskou a súčasne znamenajúcu boj na život a na smrť.
Oranžová je farba slnka, zrelosti, súvisí s úsilím byť výkonný a uplatniť sa.
Žltá v odtieňoch do zelenej má negatívne významy. V náboženstve symbolizuje duševné
odpadlíctvo, v manželských vzťahoch cudzoložstvo, v Grécku je znakom nesvornosti a všetkých
nešťastí.
Vnímanie obrazu prostredníctvom symboliky farieb aj tvarov dáva podnet na
komunikáciu, ktorú môžeme rozvíjať prostredníctvom výtvarnej interpretácie diela a dáva
možnosť na vyjadrovanie pocitov a vytváranie tvarových asociácií. Žiakom prvý kontakt
s dielom majstra umožní pochopiť krásno vo výtvarnom umení a to je etické posolstvo.
Kandinsky vytvoril kompozíciu Nedeľa (Impresia VI) v roku 1910, čiže v roku vzniku
združenia Der Blaue Reiter. V kompozícii, ktorá je v Staatliche Galerie v Mníchove, ešte celkom
ľahko rozoznáme figuratívne prvky, ale celkové lyrické ladenie tu už otvára cestu k abstrakcii.
Slovo nedeľa, obsiahnuté v názve, je kľúčom, ktorý nám umožňuje urobiť si správnu predstavu
o podnete tejto „impresie“, vyjadrenej pomocou tvarov a farieb už takmer odlúčených od
vizuálnej reality. (Pijoan, 2000).
Pri interpretácii vychádzame z názvu obrazu: Nedeľa, ktorý symbolizuje sviatok, oddych
od práce a všedných povinností, radosť, veselosť, zábavu. Interpretáciu môžeme
zakomponovať do témy Vyjadrenie a komunikácia citov, prípadne rozvíjať aj tému Empatia,
lebo pri nej môžu žiaci slobodne vyjadrovať svoje city, ktoré v nich zanechal nielen názov
obrazu, ale aj jeho umelecké stvárnenie autorom. Všímame si rozloženie tvarov aj farieb na
obraze, pripomenieme si ich symboliku a zameriame sa na lyrické ladenie obrazu, na to, ako ho
žiaci ponímajú aj ako na nich pôsobí. Keďže okrem už nami popísaných farieb je v tejto
kompozícii výrazná aj biela farba, vysvetlíme jej symboliku: Biela symbolizuje svetlo, čistotu,
dokonalosť. Máva aj negatívnu symboliku, býva farbou smrti, duchov, tajomných bytostí.
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Pokúsime sa žiakov viesť k empatii a vcítiť sa do prežívania autora pri maľbe. Impresia
znamená v umení nálada, náladový obrázok a práve jeho vnímanie prináša pre žiakov
pozitívne etické posolstvo.
Dielo Impresia V (Park) vytvoril Kandinsky tiež v roku 1911 a patrí do zbierky Niny
Kandinskej. Je to výsostne poetický, vnútorný obraz, akási maliarska transpozícia hudobných
básní Kandinského priateľa Arnolda Schönberga. Umelec postupne osamostatňoval farby i
tvary; začal uplatňovať geometrické formy inšpirované akiste bavorskými Alpami a pracoval
s nimi ako s prvkami oslobodenými zo závislosti od skutočnosti.“Mám prírodu veľmi rád,
„napísal, „než aby som ju skrýval za veci.“ (Pijoan, 2000).
Základom interpretácie tohto poetického obrazu bude vyjadrenie majstra k svojmu
dielu. Myšlienka, že má veľmi rád prírodu a nechce ju skrývať za veci je aj dnes veľmi aktuálna.
V období „spotrebiteľskej horúčky“, keď sa ľudia ženú za vecami, ktoré chcú vlastniť
a podliehajú reklame prostredníctvom médií je tento problém výsostne aktuálny. Odtrhnutie
človeka od prírody a podceňovanie jej ochrany je tiež veľmi naliehavý problém, ktorý môžeme
nastoliť. Zameriame sa na osamostatňovanie farieb a tvarov aj geometrickými prvkami
oslobodenými od skutočnosti.
Tvary trojuholníka tu naznačujú kopce a čierne línie horstvo. V tomto obraze sa okrem
už spomínaných farieb nachádza ešte aj čierna a fialová farba, ktorej symboliku doplníme:
Čierna má symbolickú hodnotu absolútna. Vyjadruje smútok a pokánie.
Fialová symbolizuje duchovnosť spojenú s krvou obetí, je farbou rozjímania a vykúpenia.
Etický problém, ktorý môžeme pri interpretácii nastoliť je: „Sme súčasťou prírody a ako jej
„deti“ nesieme zodpovednosť za všetky svoje konania s ňou súvisiace. Chráňme ju, aby sa
zachovala pre ďalšie generácie a pre všetko živé na Zemi. Rozvíjame Prosociálne správanie.
Obraz s červenou škvrnou (1914), patriaci do zbierky Niny Kandinskej, je abstraktná
kompozícia, ktorej námetom sú iba výtvarné prvky (línie, farby) zbavené vonkajšej skutočnosti.
Romantický ráz obrazu ešte nijako nenaznačuje prísnu skladbovú tektoniku Kandinského
neskorších diel, vytvorených v čase, keď pôsobil v Bauhause. Ide tu o jednu z expesionistických
abstrakcií, ktoré autor nazval „improvizáciami“. Sú to spontánne vytvorené diela, celkom
duchovného rázu, úplne zbavené hmotnej reality. (Pijoan, 2000).
Výber tohto obrazu na interpretáciu je podmienený práve jeho romantickým rázom.
Keďže išlo podľa Kandinského o „improvizáciu“ a je to expresionistická abstrakcia, dáva nám to
možnosť uskutočniť so žiakmi dotváranie a ozvláštňovanie výtvarného diela, v ktorom môžu
žiaci voľne dotvárať časť alebo výrez výtvarného diela. Uplatní sa pritom kreativita dieťaťa pri
jeho činnosti. Postup nesie v sebe analýzu a hodnotenie predlohy, použitého výtvarného jazyka
a techniky. Vzniká stratégia hry na umelca, pri ktorej žiakov motivuje napätie a očakávanie
výsledku a celého originálu diela, lebo na začiatku nie je známe. Dôraz kladieme na
spontánnosť, individuálnosť, voľnosť a hravosť. Interpretáciu môžeme zaradiť do témy
Tvorivosť a iniciatíva. Etické posolstvo tohto diela tkvie práve v jeho duchovnom ráze, lebo
nám umožňuje žiakov orientovať na duchovno v tomto svete zameranom na hmotné statky.
Príkladom abstraktných konštrukcií, aké realizoval maliar po roku 1921 a dal im názov
„kompozície“, je obraz Žltá – červená – modrá (1925). Spresnil v nich svoje tvaroslovie
a romantickú spontánnosť predchádzajúceho obdobia nahradil premysleným stvárňovaním
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priestoru. Kandinsky sám priznal, že jeho obrazy vyžadujú pomalý postup a že ich vytváral na
viackrát, vychádzajúc pritom z prípravných náčrtov. (Pijoan, 2000).
Interpretáciu tejto kompozície môžeme zamerať na premyslené stvárňovanie priestoru.
Sprostredkovaním poznatku, že autor vytváral takéto kompozície na viac ráz a vyžadovali si
pomalý postup, môžeme viesť žiakov k trpezlivosti a k pochopeniu, že umelecké dielo, ale aj
tvorivá činnosť človeka je výsledkom kreativity aj trpezlivosti a vytrvalosti a v tom je jeho etické
posolstvo.
Poskytuje nám to možnosť spôsobom tvorby prípravných náčrtov postupne zrealizovať
voľné napodobenie diela. Obraz Žltá – červená – modrá vytvára priestor v predlohe na
priraďovanie ďalších paralel a tvorivých pokusov, ktoré vytvárajú voľný obraz, isté obohatenie
a rozvinutie interpretovaného diela. Každý žiak – autor a jeho dielo vytvára neopakovateľnú
príležitosť pre výtvarnú interpretáciu. Najvhodnejšia je kresba, štúdie a skice, ktoré je potrebné
zväčšiť z reprodukcie do pôvodného formátu a zároveň ponechať na kópii reprodukcie voľné
miesto a priestor na prácu. Pri tvorivosti žiaci zažívajú úspech a radosť z tvorby a výsledku
umeleckej tvorivosti, lebo rešpektujeme každý individuálny prejav a tým podporujeme
dôstojnosť ľudskej osoby. Výtvarnú interpretáciu navrhujeme zaradiť do témy Tvorivosť
a iniciatíva v nadväznosti na tému Empatia, lebo vciťovanie sa do výtvarného cítenia autora
žiakom umožní vytvoriť kópie diela, ktoré sú hodnotné.
Kompozícia Hroty v oblúku (súkromná zbierka Mníchov), ktorú vytvoril Kandinsky v roku
1927, vzbudzuje dojem akejsi architektúry vybudovanej z abstraktných prvkov. V obrazoch
tohto typu dospel umelec k „prielomu do vnútra“, o ktorom hovoril ako o najvyššom cieli svojho
umenia a ktorý mu umožnil vytvoriť z kruhov, trojuholníkov, kriviek a priamok diela, patriace
k najoriginálnejším v 20. storočí. (Pijoan, 2000).
Túto kompozíciu sme vybrali ako námet na výtvarnú interpretáciu práve z dôvodu, že
vzbudzuje dojem architektúry vybudovanej z abstraktných prvkov a patrí k najoriginálnejším v
20. storočí. Jednou z možností interpretácie tohto hodnotného diela je výtvarná parafráza.
Najkreatívnejšou sa nám javí možnosť uplatniť koláž, t. j. postup, pri ktorom sa na obrazovú
plochu alebo na priestorový objekt vkladajú alebo lepia rôzne časti tapiet, látky, novín,
fotografií, nálepiek atď. Vzniká tým obdoba plošnej a priestorovej montáže. Vlepovaním
rôznych materiálov do obrazu môžeme dosiahnuť rovnocennosť tohto postupu s olejomaľbou.
Pre pedagóga je vhodné akceptovať subjektivitu interpretácie bez nároku na úplnú zhodu
s autorským zámerom. V tomto prípade žiak nevystupuje len v pozícii pasívneho diváka
vnímajúceho umelecké dielo, ale má možnosť aktívne sa spolupodieľať na jeho interpretácii.
Interpretáciu môžeme zaradiť do témy Tvorivosť a iniciatíva a rozvíjať pri nej aj spoluprácu.
K etickému posolstvu sa dostaneme pochopením skutočnosti, že autor v kompozícii
dospel k „prielomu do vnútra“ a dokázal tak vytvoriť originálne dielo.
Plátno Lomená diagonála, ktoré vzniklo v roku 1930 (Galleria Nazionale d´Arte Moderna,
Rím), svedčí o vystupňovanej redukcii, ku ktorej sa maliar vypracoval logickým postupom. Po
rozmanitosti a množstve prvkov, akými sa vyznačovali predchádzajúce kompozície, prevládala
teraz v jeho tvorbe strohosť a schematickosť. (Pijoan, 2000).
Napriek tomu, že v tomto obraze autora už prevládala strohosť a schematickosť,
môžeme aj pri tomto diele uplatniť interpretáciu, ktorú by sme mohli zaradiť do témy
Vyjadrenie a komunikácia citov, lebo práve vďaka strohosti môže dielo vyvolávať v žiakoch
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rôznorodé pocity. Súčasne pri vyjadrovaní pocitov môžeme žiakov viesť k akceptácii iných
pocitov a vyjadrení a pozitívne hodnotiť druhých bez ohľadu na to, či majú rovnaké pocity
alebo diametrálne odlišné. V tom vidíme etické posolstvo diela.
Z hľadiska symboliky farieb tu prevládajú odtiene modrej farby, ktorá pôsobí chladne,
ale vedie k meditáciám a chráni pred vonkajším svetom. Čierne línie sú strohé a vyjadrujú
smútok a pokánie. Červená farba je spriaznená s ohňom a láskou, súčasne znamená aj boj na
život a na smrť. Jej tvar je kruh – archetyp, symbol jednoty a absolútna, dokonalosti; symbol
času a nekonečnosti, večnosti. Okrem kruhu je tu aj tvar trojuholníka. Trojuholník často
predstavuje základnú trojicu: začiatok, stred, koniec; narodenie, život, smrť. Ak stojí na
základni, predstavuje Slnko a túžbu po nebeskom a božskom.
Pri plátne Lomená diagonála je vhodné použiť voľné napodobenie

ZÁVER
V záverečnej práci Tvorivá interpretácia umeleckého diela Vasilija Kandinského a jeho
etické odkazy sme sa snažili ozrejmiť problematiku tvorivej interpretácie v dejinách estetického
umenia a pomocou metódy tvorivej výtvarnej interpretácie priblížiť rozmýšľanie a uvažovanie
umelca Vasilija Kandinského a nájsť v jeho tvorbe etické odkazy, ktoré sú v nej zakódované.
V práci sme najprv vysvetlili pojmy tvorivá výtvarná interpretácia, tvorivosť a výtvarná
hra a popísali sme interpretačné metódy a formy. Zamerali sme sa na také, ktoré je vhodné
použiť pri interpretácii diel Kandinského, hlavne na psychologickú interpretáciu, lebo pre taký
typ interpretácie sa najlepšie hodia výtvarné diela, ktoré možno zaradiť do abstraktného
umenia a do ktorého dielo Kandinského nepochybne patrí.
Predstavili sme umelca prostredníctvom jeho životopisu a umeleckého vývinu a zároveň
sme ho zaradili do umeleckých smerov, ktoré výrazne ovplyvnili jeho tvorbu. Keďže je
Kandinský považovaný za autora prvého abstraktného obrazu, zaradili sme do práce aj
charakteristiku umeleckého smeru geometrická abstrakcia.
Cieľom práce bolo objaviť a porozumieť umeleckému dielu Vasilija Kandinského a nájsť v
ňom etické posolstvá, ktoré sú v ňom zakódované. k tomuto cieľu sme smerovali obsahom
a náplňou celej práce, ale najvýraznejšie sme cieľ naplnili v tretej kapitole, kde sme z jeho
rozsiahlej tvorby vybrali sedem výtvarných diel a načrtli sme k nim možnosti tvorivej
interpretácie a jej zaradenie do obsahu etickej výchovy.
Výber diel sme usporiadali časovo chronologicky a zachytáva premeny v jeho tvorbe.
z možností, ktoré nám poskytuje stvárňujúca–realizačná výtvarná interpretácia sme vybrali
také, ktoré sú pre daný typ obrazu vhodné. Patrili medzi ne dotváranie a ozvláštňovanie
výtvarného diela, výtvarná parafráza – koláž a voľné napodobenie diela.
Veľmi dôležitú úlohu pri interpretácii jeho kompozícií zohráva vyvodenie etického
posolstva vyplývajúce z jeho umeleckého videnia a stvárnenia reality ako aj z jeho postojov
k umeniu a k životu. Podľa Kandinského a ostatných umelcov tridsiatych rokov 20. storočia sa
umenie nemôže obmedzovať iba na estetické ideály, ale musí sa zasvätiť budúcnosti ľudstva.
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ROZPRÁVKA AKO ZDROJ INŠPIRÁCIE
V ETICKEJ A VÝTVARNEJ VÝCHOVE
Miroslava MIHÁLIKOVÁ
Abstrakt
Teoreticky spracovaný pojem a význam rozprávky, jej morálne posolstvá. Pojem a význam etickej
a výtvarnej výchovy a ich edukačné ciele. Metódy tvorivej interpretácie vo výtvarnej výchove, v ktorých
možno zvizualizovať morálne posolstvá rozprávky.
Kľúčové slová: rozprávka, morálne posolstvá rozprávky, etická výchova a jej edukačné ciele,
prosociálnosť, výtvarná výchova a jej edukačné ciele, tvorivá interpretácia vo výtvarnej výchove

ÚVOD
Žijeme v zaujímavom období, ktoré sa vyznačuje veľkou dynamikou, čím kladie vysoké
nároky na psychiku človeka. Ten už jednoducho niekedy ani nestačí všetky informácie prijímať,
zvnútorňovať ich a prežívať. Platí to všeobecne, tak pre dospelých, ako aj pre deti.
Nad skutočným významom a posolstvom rozprávky sa dnes už zamýšľa málo kto. Veď
načo aj? V dobe obrovského pokroku, kedy sa lieta do vesmíru, skúma sa morské dno a ľudia
dokážu prenášať obraz i zvuk v nepatrných okamihoch po celej planéte, bude asi sotva niekto
veriť rozprávkovým zaklínadlám a kúzlam, zjavom a strašidlám. Priveľa akčnosti a vzruchov
z televízie i počítačových hier spôsobuje, že učitelia majú čoraz väčšie ťažkosti pri motivácii
žiakov vo vyučovaní.
Daná problematika ma ako učiteľku 1. stupňa núti neustále sa nad tým zamýšľať a hľadať
spôsoby riešenia. Preto som siahla po rozprávke, jej morálnych hodnotách a posolstvách, ktoré
sa dajú zakomponovať do vyučovacieho procesu na rôznych predmetoch, napríklad aj na
hodiny etickej, či výtvarnej výchovy.
Rozprávku sme dostali ako Dar od našich predkov - ako pomocnú ruku pri výchove
našich detí. Je odrazom a obrazom duchovného sveta morálnych hodnôt a cností. Zobrazuje
duchovné zákony v čistej, pravdivej podobe. Má svoje zákonitosti, vzniká v nej príbeh, ktorý sa
vyvíja, končí vždy víťazstvom dobra – dobrého a cnostného, čistého a múdreho...

ROZPRÁVKA
Rozprávka je krátky prozaický, zriedkavo veršovaný útvar, spravidla vymyslený príbeh,
ktorý má za cieľ poučenie a pobavenie čitateľov alebo poslucháčov.
Ide o najvyzretejší druh ľudovej prózy (okrem ľudových piesní, bájok, povestí a básní...),
prostredníctvom ktorej si ľudia odovzdávali svoje skúsenosti, zážitky, poznanie, radosť, lásku. .
Rozprávka sa dodnes považuje za prejav národnej kultúry.
V období obrodenia – vzniku slovenského národa(za života Ľudovíta Štúra), si dal náš
najznámejší rozprávkar, Pavol Dobšinský, tú úžasnú námahu, že slovenskú ľudovú múdrosť
zozbieral a upravil v ôsmych zväzkoch. I dodnes sú nám všetkým známe jeho Slovenské
rozprávky.
Úroveň vedomia slovenského národa nebola tak upätá na hmotu ako dnes. Keď vznikali
rozprávky, ľudia žili v súlade s prírodnými bytosťami, prírodnými cyklami, planetárnymi
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vplyvmi, anjelmi. Vnímali ich ako prirodzenú súčasť svojho života. Veľkým a rýchlym nástupom
vedecko-technickej revolúcie sa vedomie nie len slovenského národa odpútavalo od prírody
a upútavalo sa čoraz viac na hmotu. A odvtedy platí materialistický názor, že nič, čo nemôžeme
chytiť, ovoňať, zjesť alebo uvidieť neexistuje.
Rozprávka je ale aj návod na život. Ak chceme pochopiť realitu, musíme pochopiť najskôr
rozprávku a nie naopak.
Pre ľudí, ktorí sa narodili v druhej polovici 20. storočia, sa televízia, rádio a neskôr i
počítač stali nevyhnutnosťou. Ale kedysi, pred mnohými a mnohými rokmi, sa správy šírili iba
ústnym podaním. Často sa preto stávalo, že originál sa od konečnej podoby výrazne líšil. To
však nikomu neprekážalo. Čím rozmanitejšie bolo rozprávanie, tým viac si získalo poslucháčov.
Život človeka sa riadil východom a západom slnka. Večer po práci sa ľudia schádzali a rozprávali
si príbehy skutočné i vymyslené. Najlepšími rozprávačmi boli múdri starčekovia, starenky
a potom aj pocestní tuláci. Tí prví preto, že mnoho zažili, tí druhí zase, že poznali vzdialené
krajiny.
Prvý známy príbeh, ktorý mal vo svojej dobe veľký úspech, pochádzal z Egypta
a rozprával o bratoch Anupovi a Batovi. Originálna verzia, zaznamenaná na papyruse, je stará
viac ako 3200 rokov a dočkala sa mnohých úprav. Jadro príbehu sa však nezmenilo.
Do Španielska sa s príchodom Arabov dostali aj ich rozprávania. Príbehy, ktoré na
arabskú tradíciu čiastočne nadväzujú, nájdeme aj v Patroniovej knihe, ktorú roku 1328 napísal
kastílsky infant don Juan Manuel. Patronius bol jeho vychovávateľ. Všetky príbehy, ktoré
malému kráľovskému synovi rozprával, obsahovali mravné poučenie a zároveň odpovedali na
zvedavé detské otázky.
Moralizujúce rozprávania boli populárne už v Starom Grécku. Známy bájkar Ezop obdaril
zvieratá ľudskými vlastnosťami a prostredníctvom ich činov kritizoval nešváry svojej doby. Na
jeho tvorbu neskôr nadviazal Francúz La Fontaine.
Prečo sú rozprávky, ktoré vznikli pred stovkami rokov, stále obľúbené a prečo sa stále
objavujú rozprávky nové? Túto otázku sa pokúsili zodpovedať už psychológovia minulých rokov
a ich tvrdenia zatiaľ nikto nevyvrátil.
Aby sa dieťa vyrovnalo s psychologickými problémami, ktoré súvisia s jeho rastom, musí
pochopiť to, čo sa odohráva v jeho vedomí, a tiež sa vyrovnať so svojím podvedomím. Forma
a stavba rozprávok rozvíjajú detskú predstavivosť. Pomáhajú mu preto usporiadať si svoje sny
a lepšie sa orientovať v živote. Aj vnútorná stavba rozprávok sa stala predmetom mnohých
štúdií. Výsledky ich bádania sa dajú zhrnúť konštatovaním, že všetky rozprávky majú určité
zhodné rysy. Prvá veta rozprávky je u všetkých priepustkou do sveta fantázie. Ďalšími stálicami
sú úteky, tresty, cestovanie, čary, tajné posolstvá, ukryté poklady a ľudia začarovaní na
zvieratá. Toto všetko sa však nemusí vyskytovať iba v rozprávkach. Niečo podobné sa nám
môže prihodiť aj v bežnom živote. Skúsme teda čítať, alebo rozprávať rozprávky. Umožnia nám
zaiste pochopiť seba samého...
Morálne posolstvá ukryté v rozprávke
Rozprávka je dôležitý výchovný i vzdelávací prostriedok, pretože vyhovuje ešte snivému
charakteru vedomia dieťaťa a jeho záľube vo fantazijných obrazoch. Ich prostredníctvom dieťa
spoznáva univerzálne morálne hodnoty : lásku, priateľstvo, trpezlivosť, vynaliezavosť.
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Dieťa vníma morálne posolstvo rozprávky. Vďaka sile fantázie sa vžíva s konaním
hlavných postáv, do hĺbky duše prijíma morálne impulzy, ktoré ho pripravujú na zápasy
a rozhodovanie vo vlastnom reálnom živote. Dieťa prostredníctvom rozprávok získava
nefalšovanú prosociálnosť, duševnú spoluúčasť s blížnymi v ich radosti, bolesti.
Nehovoriac o rozvíjaní komunikačných schopností, jazykových zručností a slovnej zásoby
dieťaťa.
V rozprávke sa zobrazujú povahové vlastnosti ľudového hrdinu, ktorý hľadá svoje šťastie,
verí vo víťazstvo spravodlivosti. Na ceste za svojou pravdou prekonáva všetky prekážky, udatne
bojuje so zlom, s ľudskou zlobou a neprávosťou. Jeho zbraňou je odvaha, jasný prezieravý
rozum, fortieľ a vtip, najmä však statočnosť, čisté srdce. Na jeho strane sú nadprirodzené sily
dobra, ktoré ho ochraňujú a pomáhajú mu hľadať správny smer na strastiplnej kľukatej ceste
za spravodlivosťou. Na jej konci je triumfálne víťazstvo dobra a kruté potrestanie zla. Krutý
trest sa v rozprávke považuje ako zaslúžená, spravodlivá odplata. Neohrozený rozprávkový
hrdina, ktorý dosahuje svoje vytúžené šťastie (musel si ho tvrdo vybojovať), je nakoniec bohato
odmenený. Rozprávka je nekompromisná.
Všetkého je v nej vrchovato. Ani najkrutejšie zlo nevíťazí – vyhráva len dočasne. Koniec
je šťastný.
Rozprávka sa netvári nezaujato, nie je polovičatá. Vždy nadŕža svojmu rozprávkovému
hrdinovi. Je v nej dostatok výrazových možností na vyjadrenie postoja, zainteresovanie
poslucháča, ktorého vťahuje do deja ako angažovaného účastníka. Má množstvo prostriedkov
na označenie miery, veľkosti, stupňa intenzity morálnych hodnôt a vlastností hrdinov,
predmetov, javov, situácií a dejov.
Svet rozprávok sa prelína so skutočným svetom prirodzene a nenásilne. Možno v ňom
tušiť hĺbku ľudskej duše, jej morálny charakter. Človek si chce porozumieť so
živlami, s nepriateľskou prírodou, chce sa s ňou porozprávať ako s človekom. Poľudšťuje
si všetko nepoznané, a pritom si vlastne život vôbec nezľahčuje, lebo príroda s ľudskou dušou
je ešte záhadnejšia a nevyspytateľnejšia. Mesiac, hviezdy a Slnko majú
v rozprávkach ľudskú tvár, človek si už dávno-pradávno poľudštil vesmír, rozprávkoví
hrdinovia doputovali k Mesiacu i Slnku. Slnko im dovolilo zblízka pozrieť do svojej tváre,
zmiernilo svoju páľavu, sadlo si k jednému stolu. A tu si hrdinovia uvedomujú svoju malosť,
nepatrnosť, pokoru. Slnko im tak pripomína, že medzi ľuďmi treba žiť ľudsky (Slovenské
rozprávky od Pavla Dobšinského).

ETICKÁ VÝCHOVA
Etická výchova má v učebnom pláne základnej školy osobitné postavenie. Od školského
roku 1993/94 je povinne voliteľným predmetom na druhom. stupni základných škôl v alternácii
s náboženskou výchovou. Od školského roku 2004/05 sa v rovnakom postavení zavádza aj na
prvom stupni základných škôl.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v
morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov.
Prosociálne správanie je také správanie, ktoré prináša prospech druhej osobe, alebo
skupine osôb, nevyplýva z povinností a nie je sprevádzané očakávaním aktuálnej odmeny.
Prosociálne správanie je v zhode so zlatým pravidlom mravnosti: “Čo (ne)chceš, aby robili tebe,
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(ne)rob ani ty druhým.“ Prosociálnosť a láska k blížnemu sú príbuzné pojmy. Láska zdôrazňuje
vzťah k blížnemu, prosociálnosť ochotu pomáhať.
Cieľom etickej výchovy je vychovať 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 zdravou kritickosťou. Jej správanie je určované
osobným presvedčením a zvnútornenými etickými normami vyplývajúcimi z univerzálnej
solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti. Má zrelý
morálny úsudok, opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v
neočakávaných a zložitých situáciách. Charakterizuje ju spojenie správneho myslenia
a správneho konania.
Koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti.
Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania.
Jej súčasťou je aj:
 rozvoj sociálnych zručností
 otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných
 podpora mentálnej hygieny – podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania
a učenia.
Etická výchova na 1. stupni ZŠ a jej edukačné ciele
Mladší školský vek je obdobím, keď dieťa vychádza z rodiny, v ktorej bolo spravidla
chránené a milované a vstupuje do reálneho sveta mimo rodiny. Je vhodné, aby škola
nadväzovala na to, čo dieťa prežíva doma. V rodine získava primárne skúsenosti prijímania i
podriaďovania sa rodinnému spoločenstvu (pocit istoty, starostlivosti, ale aj spravodlivosti,
trestu, vytvárania a prijímania pravidiel v rodine…). Rovnako so životom v rodine môže súvisieť
i prvá skúsenosť s neprijatím, ponížením, odmietnutím, konfliktom. . Skúsenosti vyplývajúce zo
vzťahov k najbližším sú v mladšom školskom veku východiskom pri výchove k prosociálnosti.
A naopak – rodina je prvým miestom, kde sa môže testovať prosociálne správanie dieťaťa, v
istom zmysle účinnosť etickej výchovy.
Na 1. stupni ZŠ je zvlášť dôležité venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty a úcty k iným,
rozvoju sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a na zvyšovanie
ich odolnosti voči negatívnym sociálno-patologickým, či antimorálnym vplyvom, ktoré stále
viac zasahujú nižšie vekové kategórie detí na základnej škole.
Výchova k prosociálnosti je systém výchovných- edukačných metodických postupov
a krokov usporiadaných do cieleného programu, ktoré rozvíjajú morálne postoje a praktické
morálne činy a správanie jednotlivca.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na I. stupni ZŠ je:
 viesť dieťa k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu
 naučiť hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
 naučiť prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania
primerané veku
 spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov
 zvnútorňovať prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy
 podporovať rozvoj sociálnych zručností
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formovať spoločenstvo detí.
Uvedené ciele etická výchova metodicky realizuje hravými formami a interaktívnymi
metódami. Prostredníctvom nich sa s využitím princípov aktívneho sociálneho učenia vytvárajú
pozitívne sociálne skúsenosti žiaka v interakcii s učiteľom i spolužiakmi,prezentujú sa pozitívne
vzory správania v rozprávkach, v umení aj v každodennom živote. Prežitú skúsenosť postupne
žiak rozumovo chápe a vytvára si tak racionálne komponenty svojho prosociálneho správania.
Edukačné ciele v jednotlivých ročníkoch sú zamerané na isté oblasti, a to:
 1. ročník: Osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými
ľuďmi. Viesť k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia dieťaťa. Vytvárať prosociálne
spoločenstvo detí.
 2. ročník: Rozvíjať a posilňovať komunikačné zručnosti – učiť sa vyjadrovať city.
Prežívať radosť z napĺňania potreby byť akceptovaný inými a mať rád iných. Poznávať
svoje práva a povinnosti.
 3. ročník: Napomáhať zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt a postojov. Učiť sa
efektívne komunikovať s rovesníkmi. Nadobúdať sociálne zručnosti – asertivitu,
empatiu.
 4. ročník: Poznávať a uplatňovať svoje práva a plniť svoje povinnosti. Osvojovať si
sociálne normy. Rozvíjať mravný úsudok. Prezentovať prosociálne vzory.
Sociálne zručnosti, ktoré sú prostriedkom k dosiahnutiu edukačných - výchovných cieľov,
sú predpokladom duševného zdravia. Etická výchova tak uskutočňuje primárnu prevenciu
porúch učenia sa a správania.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Výtvarná výchova je estetické osvojovanie prírody, sveta vecí a sveta človeka
prostredníctvom výtvarných prác a výtvarného umenia. Detskou hrou, kresbou a modelovaním
umožňuje hlbšie nahliadnuť do pocitov, fantázie i želaní každého detského jedinca. Tvorivými
výtvarnými činnosťami, ako aj vnímaním a prežívaním umeleckých diel, ktoré sa stávajú
organickou súčasťou vnútorného sveta detí, ich skúseností, zážitkov a predstáv, sa kultivuje
estetická citlivosť, rozvíja sa tvorivá fantázia, harmonizuje a integruje sa osobnosť dieťaťa.
Výtvarnou činnosťou v rôznych technikách sa rozvíjajú tvorivé schopnosti, podnecuje sa
potreba detí vyjadrovať svoj vlastný postoj k spoločnosti a prírode, tým sa prejavuje detská
osobnosť, jej cítenie a chápanie života. Prostredníctvom týchto činností a poznávaním
tvorivých postupov získavajú deti nielen výtvarné skúsenosti, poznatky a návyky, ale rozvíjajú si
výtvarné myslenie a schopnosť hodnotiť umeleckú a mimo umeleckú skutočnosť.
Výtvarná výchova tým prispieva k vytváraniu nových estetických, kultúrnych,
spoločenských, ako aj budúcich materiálnych hodnôt a významne prispieva k ochrane a tvorbe
životného prostredia, rozvoj detskej predstavivosti, fantázie, úsilie o vyjadrenie detského
videnia, ale aj viesť deti v duchu humanitného využitia techniky, rozvíjať vzťah k efektívnej
práci (ekonomickosti, zodpovednosti, presnosti, bezpečnosti), riešiť jednoduché technické
problémy.
Výtvarná výchova teda zahŕňa:
 rozličné tvorivé, výtvarné činnosti a tvorivé vnímanie
 estetické hodnotenie umenia a mimo umeleckej skutočnosti, ktoré dieťa kultivujú
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výtvarné vyjadrovanie na základe predstavivosti, vnímania a poznávania skutočnosti
výtvarnú tvorivosť na základe predstáv a fantázie pri výtvarnom zobrazovaní priamych
zážitkov.
 výtvarné vnímanie tvarov, farieb, štruktúr a podobne.
 experimentovanie a prácu s výtvarnými prostriedkami rozvíjajúce poznanie
a hodnotenie.
Výtvarná výchova na 1. stupni ZŠ a jej edukačné ciele
Výtvarná výchova na prvom stupni základnej školy dáva základy a široký priestor
k ďalšiemu uvedomenejšiemu rozvoju výtvarno-estetického cítenia žiakov. Slúži k tomu
štruktúra osnov a gradácia vnímacích a tvorivých činností, ktoré od hravej formy prechádzajú
k uvedomenejšej práci vo vyšších ročníkoch základnej školy. Rozvíja predstavivosť a tvorivú
fantáziu na námetoch zo života detí a dospelých, v ilustráciách rozprávok, riekankách a pod.
Odvádza žiakov od mechanického radenia obrazových prvkov na linke. Žiaci sa učia výtvarnoesteticky vnímať a pozorovať farby, tvary a štruktúry rôznych foriem.
Ciele výtvarnej výchovy sú v jednotlivých ročníkoch zamerané na rôzne oblasti,
usporiadané do tematických celkov:
1. Výtvarné a technické osvojovanie skutočnosti
2. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, základy konštruovania
3. Výtvarné umenie a životné prostredie
Edukačno-výchovné ciele:
 rozvíjať predstavivosť a tvorivú fantáziu na námetoch zo života detí a dospelých, v
ilustráciách rozprávok, riekankách
 aktívne si osvojovať umelecké ilustrácie, ktoré deti poznávajú pri čítaní a začiatočnej
literárnej výchove, ako aj pri prezeraní a čítaní ilustrovanej literatúry pre deti
 emocionálne vnímať a voľne rozprávať o obrázku
 rozvíjať predstavivosť žiakov pri modelovaní skutočných predmetov i podľa vlastnej
fantázie
 rozvíjať zmysel pre priestor a jeho organizáciu v súvislosti s poznávaním životného
prostredia
 Rozvíjať estetický vzťah k prírode, k úprave a ochrane životného prostredia
 Sledovať prechod od dejového opisu obrázka k charakteristike postáv, k vyjadreniu
vzťahov a priestoru
 Poznať, čo vyjadrujú jednotlivé farby, napr. modrá, zelená. Rozvíjať zmysel pre krásu
prírody a úpravu prostredia (škola a jej okolie, sídlisko, byt).
 Oboznamovať sa s druhmi výtvarného umenia, architektúrou a sochárstvom našich
najznámejších umelcov.

TVORIVÁ VÝTVARNÁ INTERPRETÁCIA
Interpretácia je taká stará ako výtvarné umenie, pretože človek od nepamäti vyjadroval
svoje dojmy o výtvarných umeleckých dielach. Prvé náznaky interpretácie nachádzame u
sofistov, Platóna a Aristotela. Sofisti považovali umenie za krásny klam a ilúziu, ktoré treba
interpretovať.
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Novo-vedecká estetika priniesla isté zmeny v chápaní interpretácie. Nastal obrat od
normatívneho myslenia k historickému vtedy, keď sa oddelilo prírodovedné – objektívne
poznanie od poznania spoločenského – historického.
Vznik sústavnej umeleckohistorickej interpretácie sa spája s menom Giorgia Vasariho
(1511-1574), ktorý v diele „Životopisy najvýznamnejších maliarov, sochárov a architektov“
pochopil dejinný význam umenia ako dejiny významných umelcov a dielo vykladal ako plod ich
tvorivého génia.
Skutočný vedecký záujem o interpretáciu sa objavil až v 20. storočí.
Interpretačné aktivity v súčasnej dobe majú dve základné podoby.
 Prvou je interpretácia s použitím verbálnych prostriedkov, ktorá smeruje od slovného
opisu diela k výkladovej interpretácii.
 Druhou je tvorivá, alebo realizačná interpretácia, ktorá má základ vo vizuálnej
interpretácii prostredníctvom tvorivých výtvarných činností.
V školskej praxi, na hodinách výtvarnej výchovy, sa práve tá druhá dá veľmi často
a vhodne využívať. Ide o skúmanie, vysvetľovanie výtvarných prác prostredníctvom aktívnych
výtvarných činností. Výtvarné dielo tu pôsobí ako zdroj, podnet a východisko výtvarných
aktivít, v ktorých sa môže uplatniť syntetickosť vizuálnych vnemov, zážitkov a podnetov.
V súčasnosti sa stretávame so širokou škálou metód a postupov, ktoré majú za cieľ
vyvolať intenzívnejšie podnety, zážitok a vytvoriť atmosféru na hlbšie vnímanie umenia.
Zámerom je dosiahnuť prostredníctvom výtvarnej činností čo najväčšiu mieru kreatívnych
stimulov, kde práve tvorivosť prístupu je základnou pedagogickou hodnotou výtvarnej
interpretácie.

UKÁŽKA ROZPRÁVKY A JEJ ETICKÉ POSOLSTVÁ
Rozprávky sú jasným svetlom, cez ktoré možno nazrieť do tajnej budúcnosti ľudského
sveta. Sú jeho minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou. Ľudia v nich žijú, tvoria a jestvujú
s práve tou čistou, dobroprajnou, spravodlivou mysľou. Majú mnoho morálnych odkazov, ktoré
sa v nemalej miere dajú využívať i v etickej výchove. Medzi klenot rozprávok neodmysliteľne
patria aj Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského.
Jednou z nich je aj rozprávka POPOLVÁR, NAJVÄČŠÍ NA SVETE. V postave hlavného
hrdinu nájdeme hneď niekoľko morálnych hodnôt, či už je to skromnosť, pokora,
jednoduchosť, poslušnosť. Ale tiež odvaha, vytrvalosť, nebojácnosť, bojovnosť, statočnosť. .
Všetko sa dá využívať v rámci edukačných -výchovných cieľov na hodinách etickej výchovy, ako
napríklad:
 viesť dieťa k sebaúcte a úcte k druhým
 prežívať radosť z napĺňania potreby byť akceptovaný inými a mať rád iných
 nadobúdať sociálne zručnosti – asertivitu, empatiu
 rozvíjať mravný úsudok a podobne.
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VÝCHOVA K HODNOTÁM PROSTREDNÍCTVOM VYUŽITIA ROZPRÁVKY
A ILUSTRÁCIE ROZPRÁVOK.
V predchádzajúcich kapitolách sú menované hlavné ciele etickej a výtvarnej výchovy
a spomínané najviac využívané edukačné ciele etickej a výtvarnej výchovy, v ukážke rozprávky
sú menované najhodnotnejšie morálne posolstvá, ktoré by sa dali využívať v niektorých
témach etickej výchovy s využitím ilustrácie danej rozprávky.
Niektoré takéto témy etickej výchovy, doplnené o morálne hodnoty ukryté v rozprávke,
možno vidieť v nasledujúcej tabuľke. k tematickému celku, alebo téme je v obsahovom
štandarde inovácia cez rozprávku a ilustráciu.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
TEMATICKÝ CELOK, TÉMA
POSTOJE a ZRUČNOSTI V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH
Pravidlá podporujúce spolužitie v skupine

VÝKONOVÝ ŠTANDARD

- pozná pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť
+Uvedomovanie si priateľského správania sa v skupine,
dôsledky nadradenosti a význam podradenosti v
skupine

ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ a SEBAÚCTA
Vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy
pri prekonávaní prekážok

+ uvedomenie si pevnej
dosahovaní určených úloh

vôle

a vytrvalosť

pri

POZITÍVNE HODNOTENIE INÝCH
ČlovekRODINA
a jeho hodnota - spoznávanie pozitívnych
NAŠA
vlastností svojichsi najbližších
v rodine,
triede, v škole,
Uvedomovanie
hodnoty rodiny
prev jednotlivca
i prev
rovesníckych
spoločnosť
vzťahoch…
Rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa
+pozorovanie vhodného a nevhodného, správneho
+pozorovanie
správania
sa
a nesprávnehoa zhodnotenie
správania samorálneho
jednotlivých
hrdinov
kladného
hrdinu
rozprávky
a
sebecké
správanie
v rozprávke a ich hodnotenie
hrdinov záporných
+ rozlišovanie dobrého a zlého človeka podľa typických
znakov ich správania
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+ pozná pravidlá priateľstva v skupine, vie
vysvetliť na príklade z rozprávky čo je
nadradenosť a podradenosť a ich dôsledky,
aktívne si osvojí umeleckú ilustráciu k danej
rozprávke
- má slovnú zásobu, ktorá vyjadruje základné
ľudské vlastnosti (dobrý, zlý, veselý, smutný,
nahnevaný, radostný. . )
+ vie vysvetliť pojmy z rozprávky pevná vôľa
vytrvalosť a na príklade zo života použiť,
pomocou vlastnej predstavy vie nakresliť
obraz dobra a zla
-vie slovne vyjadriť rozdiel medzi
dobrom
a zlom na ľuďoch
svojho okolia
-vie
identifikovať
a slovnezovyjadriť
rodinné
vzťahy
++ vievie
slovne
zhodnotiť kladné
a výtvarnevlastnosti
vyjadriť
menovať
správanie
kladného
a
záporného
rozprávkového hrdinu (pokora, hrdinu
úcta,
zskromnosť.
rozprávky . ) a uviesť príklad zo života,
taktiež
záporné
vlastnosti
hrdinov
(nadradenosť, sebeckosť, chamtivosť. . ),
emocionálne vníma a vie rozprávať
o ilustrácii k rozprávke
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POSTOJE a SPÔSOBILOSTI MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV
Počúvanie iných ako prvý predpoklad úspešnej
spolupráce
Základy spolupráce v skupinách (uvedomovanie si práv
a povinností).
+pozorovanie nadradenosti záporných postáv,
uvedomovanie si nespravodlivosti voči kladnému
hrdinovi

INICIATÍVA
Iniciatíva vo vzťahu k iným.
Hľadanie možností ako vychádzať v ústrety iným ľuďom
(v rodine, v triede, v kruhu kamarátov. . ) a
ich realizácia.
+hľadanie možností vzájomného priateľstva medzi
kladným a záporným hrdinom

VYJADROVANIE CITOV
Vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu
verbálne aj neverbálne (Ako si vzájomne vyjadrujeme
city v rodine, vo vzťahoch s priateľmi, spolužiakmi?).

- vie vysvetliť dôležitosť počúvania pre
spoluprácu

+rozlišuje a hodnotí nespravodlivé konanie
ku kladnému hrdinovi, pozná pojem
nadradenosť, kladná a záporná postava,
výtvarne vyjadrí obraz dobrého a zlého
hrdinu
-vie vysvetliť, čo je iniciatíva
- vie uviesť príklady prospešnej a škodlivej
iniciatívy

+ pozná pojem vzájomné priateľstvo, vie
uviesť príklad vzájomného spolužitia
rozprávkových hrdinov v bežnom živote,
pomocou farieb vie vyjadriť súlad,
harmóniu
- pozná význam slov :radosť, smútok, hnev,
ľahostajnosť, veselosť, vďačnosť,
ochota, láskavosť, obdiv, odpor

+zhodnotiť vyjadrovanie citov kladného hrdinu
(láskavosť, úctivosť, pokora, skromnosť. . ) a porovnať
so zápornými citmi (vzdorovitosť, zákernosť, klamstvo,
falošnosť. . )
NAŠA TRIEDA – SPOLOČENSTVO DETÍ
Kamarátstvo a priateľstvo - úprimné a falošné
priateľstvo (Čo je dôležité pre priateľstvo? Mám v našej
triede priateľov?).

+ovláda pojmy: láskavosť, úctivosť, pokora,
skromnosť
a oproti:
vzdorovitosť,
zákernosť, falošnosť. ., na ilustračných
modeloch vie uviesť rozdiely

+uvedomenie si významu priateľstva medzi kladným
a záporným hrdinom

+ pozná význam medzi úprimným
a falošným priateľstvom a na konkrétnych
situáciách z rozprávky vie uviesť príklady,
vie
výtvarne
vyjadriť
úprimného
a zákerného človeka

VCÍTENIE SA DO PREŽÍVANIA INÝCH –EMPATIA
Hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných.
Pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom
vlastných zážitkov (u spolužiakov a členov rodiny…).
+pochopenie situácie zaradenia do spoločnosti
hlavného hrdinu
+ vyjadrenie súcitu k ponižovanej a utláčanej osobe v
rozprávke

166

- vie, čo podporuje vzájomnú dôveru,
priateľstvo a čo ich narúša

- rozumie pojmom súcit, spolucítenie,
vcítenie sa do iného

+ pozná a vie použiť význam slova súcit
a vie to výtvarne vyjadriť
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POMOC, DAROVANIE, DELENIE SA
Vnímanie a prežívanie prosociálosti
Podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho
kolektívu.

+uvedomiť si možnosti správneho prijatia a darovania
vyplývajúce z rozprávky

- vie vysvetliť slovo „pomoc“
- pozná možné reakcie na pomoc (prijatie,
odmietnutie)
na
pomoc
(prijatie,
odmietnutie)
+ vie zhodnotiť podstatu prijatia pomoci
a ochotu pomôcť, vie príklady z rozprávky
aplikovať v bežnom živote, vie vymodelovať
predmety vyjadrujúce ochotu pomôcť

(Zdroj: Štátny vzdelávací program ETV ISCED 1, vlastné spracovanie)
Tematický celok POSTOJE a ZRUČNOSTI V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH, ktorý je
zameraný na isté pravidlá existujúce v skupine, som rozšírila o podstatu priateľského správania
sa v skupine, dôsledky nadradenosti a význam podradenosti v kolektíve, kde by mal žiak na
základe rozprávky poznať pojmy nadradenosť a podradenosť a ich dôsledky.
Tematický celok ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ a SEBAÚCTA, ktorý je zameraný na
sebaovládanie a znášanie námahy pri prekonávaní prekážok, som rozšírila o význam pevnej
vôle a vytrvalosť pri dosahovaní určených úloh a žiak ovláda tieto pojmy, získané z rozprávky
a vie ich posúdiť v reálnom živote.
Ďalšia téma POZITÍVNE HODNOTENIE INÝCH sa týka človek a jeho hodnôt, ide
o spoznávanie pozitívnych vlastností svojich najbližších v rodine, v triede, v škole, medzi
rovesníkmi, je inovovaná o hodnoty morálneho správania na príklade kladného hrdinu
rozprávky a sebecké správanie hrdinov záporných a rozlišovania dobrého a zlého človeka podľa
typických znakov ich správania na príklade z rozprávky.
V tematickom celku NAŠA RODINA, v ktorom je hlavný cieľ uvedomovanie si hodnoty
rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť a význam rodičovskej lásky v živote dieťaťa, som
inovovala o pozorovanie vhodného a nevhodného, správneho a nesprávneho správania sa
jednotlivých hrdinov v rozprávke a ich hodnotenie, kde žiak vie menovať kladné vlastnosti
rozprávkového hrdinu (pokora, úcta, skromnosť. . ) a vie uviesť príklad zo života.
Tematický celok POSTOJE a SPÔSOBILOSTI MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV, obsahujúci
počúvanie iných ako prvý predpoklad úspešnej spolupráce a základy spolupráce v skupinách
(uvedomovanie si práv a povinností), je rozšírený o pozorovanie nadradenosti záporných
postáv, uvedomovanie si nespravodlivosti voči kladnému hrdinovi, pričom žiak pozná pojem
nadradenosť, kladná a záporná postava, výtvarne vyjadrí obraz dobrého a zlého hrdinu.
Tematický celok INICIATÍVA hľadá možnosti, ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v
rodine, v triede, v kruhu kamarátov. . ) a ich realizáciu. Ja som tému rozšírila o hľadanie
možností vzájomného priateľstva medzi kladným a záporným hrdinom z rozprávky a žiak pozná
pojem vzájomné priateľstvo, vie uviesť príklad vzájomného spolužitia rozprávkových hrdinov
v bežnom živote.
Ďalší tematický celok VYJADROVANIE CITOV spočíva na vyjadrení vďačnosti, ochoty,
láskavosti, obdivu verbálne aj neverbálne, ako si vzájomne vyjadriť city v rodine, vo vzťahoch
s priateľmi, spolužiakmi a je inovovaný o zhodnotenie vyjadrovania citov kladného hrdinu
(láskavosť, úctivosť, pokora, skromnosť. . ) a porovnanie so zápornými citmi (vzdorovitosť,
zákernosť, klamstvo, falošnosť. . ), kde žiak tieto menované pojmy aj ovláda.
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Témou NAŠA TRIEDA – SPOLOČENSTVO DETÍ sa približujeme ku kamarátstvu
a priateľstvu - úprimnému a falošnému (Čo je dôležité pre priateľstvo? Mám v našej triede
priateľov?), ja som ju rozšírila o význam priateľstva medzi kladným a záporným hrdinom, kde
žiak pozná význam medzi úprimným a falošným priateľstvom a na konkrétnych situáciách
z rozprávky vie uviesť príklady.
V tematickom celku VCÍTENIE SA DO PREŽÍVANIA INÝCH – EMPATIA, zameraný na
hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných, som sa zamerala na cieľ pochopiť
situáciu zaradenia do spoločnosti hlavného hrdinu a vyjadrenie súcitu k ponižovanej
a utláčanej osobe v rozprávke a žiak pozná a vie použiť význam slova súcit.
A na záver, posledný tematický celok POMOC, DAROVANIE, DELENIE SA, ktorý vníma
a prežíva prosociálosti, podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho kolektívu, som
inovovala o cieľ uvedomiť si možnosti správneho prijatia a darovania vyplývajúce z rozprávky,
kde žiak vie zhodnotiť podstatu prijatia pomoci a ochotu pomôcť a vie príklady z rozprávky
aplikovať v bežnom živote.

ZÁVER
Rozprávka každého z nás sprevádza od najútlejšieho veku. Patrí neodmysliteľne k deťom,
má zvláštnu silu a zároveň okúzli aj dospelých. Dieťa potrebuje rozprávkový svet, pomocou
ktorého sa učí zmyslu pre spravodlivosť, k vľúdnosti, múdrosti, pracovitosti, čestnosti,
pravdovravnosti, láske a úcte k spolužiakom, kamarátom, rodičom a človeku vôbec. .
To je môj cieľ – všetky tieto morálne posolstvá, ktoré rozprávky skrývajú, dieťaťu
priblížiť, oboznámiť ich s nimi, vedieť objasniť, hľadať a zviditeľniť ich. Využiť a pracovať s nimi
na hodinách etickej a výtvarnej výchovy v rôznych formách, či v daných situáciách.
A toto všetko dokázať použiť a zvizualizovať pomocou tvorivej interpretácie v rôznych
výtvarných aktivitách.
„Rozprávka je ako zlatá niť. Vedie nás kľukatými cestami života a stále nám pripomína, že
dobro existuje a zlo nemôže trvať večne. .“ (bratia Gimmovci)
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ETICKÉ ODKAZY V DIELACH UMELCOV
A ICH VÝTVARNÉ ZOBRAZENIE
Jana ROOBOVÁ
Abstrakt
Práca „Etické odkazy v dielach umelcov a ich výtvarné zobrazenie“objasňuje pojmy interpretácie,
výtvarnej interpretácie alebo výtvarného jazyka. Pri práci s deťmi nás zoznamuje s tvorivou interpretácie
umeleckého diela na hodine výtvarnej výchovy . Zahŕňa informácie zo života a diela priekopníka
moderného umenia Vincenta van Gogha a etické odkazy v jeho dielach. Cieľom práce je výtvarné
zobrazenie danej témy cez výtvarné médium fotografie metódou tvorivej interpretácie a priblíženie témy
cez výtvarnú aktivitu.
Kľúčové slová: Interpretácia, výtvarná interpretácia, tvorivá interpretácia, výtvarný jazyk,
impresionizmus, postimpresionizmus, expresionizmus, výtvarné médium, výtvarné dielo

ÚVOD
Každý človek je iný. Tak ako niekto dokáže vyjadriť svoje myšlienky a pocity tým, že
napíše perom niečo pekné a zmysluplné, tak iný dokáže tieto pocity vyjadriť napríklad tým, že
si zanôti alebo zahrá na nejakom hudobnom nástroji. Mne bolo vždy blízke položiť tieto
myšlienky na výkres či už ceruzkou, alebo štetcom. Preto sa mi páči, že vo svojej práci som sa
mohla venovať téme, ktorá je mi blízka a naviac je prepojená s etickými odkazmi umelcov a ich
výtvarným zobrazením.
V prvej časti sa venujem téme interpretácie a tomu, ako výtvarné dielo môže ovplyvniť
formovanie osobnosti človeka. Percepcia a recepcia je pri tomto spoznávaní dôležitá a preto jej
tiež venujem pár riadkov. Výtvarný jazyk nás zoznamuje s tým, ako umelec môže odovzdať
informáciu príjemcovi a výtvarná a tvorivá interpretácia s tým, aké možnosti má príjemca
stvárniť niektoré z výtvarných diel. Impresionizmus a postimpresionizmus nás nasmeruje do
druhej časti a zoznamuje nás s umeleckými štýlmi, ktoré stali základom moderného umenia 20.
storočia.
Druhá časť je venovaná životu a dielu Vincenta van Gogha, ktorý bol zakladateľom
postimpresionizmu a ktorý tvoril aj v obdobiach nastupujúceho moderného výtvarného
umenia. Jeho ťažký život a hlavne tvorba môže veľa vypovedať aj o morálnych hodnotách
a činoch dnešnej generácie.
Tretia časť sa zameriava na vlastnú tvorivú interpretáciu výtvarného diela Vincenta van
Gogha „Slnečnice, ktoré som deťom vybrala z toho dôvodu, že tento obraz môžu spoznať ako
jeden z tých, ktorý môže v nich vyvolať príjemné pocity a tiež pocit dobre zvládnutého diela.
Touto aktivitou deti sprevádza spoznávanie strastí a radostí života Vincenta van Gogha.

INTERPRETÁCIA
Výtvarné dielo môže vo veľkej miere zasiahnuť do formovania života osobnosti človeka.
Môže usmerňovať jeho činnosti, postoje, názory, alebo aj tlmiť jeho životné problémy.
Výtvarné dielo môže plniť tieto funkcie len v procese recepcie. Recepcia sa môže uskutočniť
ako plnohodnotná len vtedy, ak je interpretácia podávaná verbálne, ako slovesný výklad diela.

169

VÝTVARNÉ UMENIE V ETICKEJ VÝCHOVE

Niektoré diela môžeme plnohodnotne vnímať aj vizuálne, prípadne sa s nimi stotožniť: napr.
pri krajinomaľbách a portrétoch, alebo rovno do nich vstúpiť ako divák, ktorý vstúpi do stredu
umeleckého diania pri rôznych happeningoch. Vtedy tieto diela nepotrebujú verbalizovanú
podobu, pretože sme do nich vstúpili v podvedomí ľudskej psychiky súčasne s ich vnímaním,
alebo prežívaním.
Niekedy máme chvíľky, keď sme schopní vnímať výtvarné dielo plnohodnotne, inokedy
nás to doslova znervózňuje. Nemôžeme sa naladiť na recepciu. Pred inými výtvarnými dielami
zas stojíme bezradne, vôbec nás nezaujmú, lebo nechápeme, čo diela obsahujú. Vtedy je
dobre, keď nám takúto interpretáciu predloží osoba, ktorá takémuto dielu rozumie. Napr.
učiteľ, sprievodca po výstave. Táto interpretácia je vlastne recepčným návodom na vnímanie
výtvarného diela, usmerní nás, pomôže nám rozlíšiť neznáme znaky, naladí nás na vnímanie.
Keď človek siahne z vlastnej iniciatívy po literatúre o výtvarnom umení, zamyslí sa nad
výtvarným dielom, a hľadá súvislosti, môžeme ovoriť o prelomení bariéri „neporozumenia“
umeleckého diela. Takýto človek môže svoje myšlienky o umeleckom diele pretaviť do
verbálnej podoby, hlavne, keď vznikne komunikácia medzi viacerými príjemcami. (Gero-Tropp,
2000)
Percepcia a recepcia výtvarného diela
Proces poznávania umeleckého diela prebieha na úrovni percepcie – vnímania.
Percepcia nám odhaľuje, z čoho sa dielo skladá, teda prvky, či elementy diela, ako aj ich kvalitu.
s procesom spoznávania súvisí aj dekódovanie znakov, ktoré boli vytvorené z elementov diela.
To pravda nestačí na porozumenie. Porozumenie súvisí s procesom recepcie – prijímania.
Recepcia predpokladá percepciu, ale aj ďalšiu reakciu príjemcu na dielo. Prijať, osvojiť si dielo,
porozumieť mu, je cieľom výtvarného vzdelávania. (Gero - Tropp, 2000, s. 6)
Výtvarný jazyk
Každé výtvarné dielo sa skladá zo zobrazenia, názvu a interpretácie. Výtvarné zobrazenie
pozostáva z nejakých prvkov, ktoré môžeme nazvať výtvarným jazykom.
Výtvarný jazyk slúži na to, aby umelec, autor výtvarného diela mohol odovzdať nejakú
informáciu príjemcovi. Osvojiť si ho môže človek so špeciálnym výtvarno-estetickým vzdelaním.
Umelec, aby vedel disponovať výtvarným jazykom, potrebuje k tomu talent, rozvinuté výtvarné
myslenie a zručnosti, ktoré nazývame remeslom.
Výtvarný jazyk vzniká spolu s výtvarnými dielami, a výtvarní umelci vlastne neustále
kultivujú a zdokonaľujú tento jazyk. Každé historické obdobie, každý umelecký sloh, smer alebo
aj niektoré veľké osobnosti umenia si vytvorili vlastný umelecký jazyk, ktorý je odlíšený od
ostatných.
Pri stanovení základných elementov v modeli výtvarného jazyka môžeme vychádzať
z troch základných výtvarných činností, ktorým sa venujú deti, a ktoré majú podobu aj vo sfére
výtvarného umenia. Sú to kreslenie, maľovanie a modelovanie, v oblasti umenia kresba, maľba
a sochárstvo. Základnými stavebnými prvkami, ktorými disponuje výtvarný jazyk, sú potom
línia, škvrna a hmota.
Ďalšie prvky, ktoré sme zaradili do modelu výtvarného jazyka sú tvar, svetlo, farba,
materiál a nazvali sme ich základné vyjadrovacie prvky. Tieto prvky majú schopnosť meniť
prvky, môžeme ich prispôsobovať iným prvkom (hovoríme o flexii, o hýbaní). Vstupujú do
vzťahov so základnými stavebnými prvkami: línia má tvar, prípadne svetlosť, farbu, alebo je
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v nejakom materiáli; škvrna je farebná, prípadne má tvar, svetlosť, ale môžeme ju nájsť aj
v materiáli; hmota sa nerozlučne spája s materiálom, ale má aj tvar, svetlosť a farbu.
Základné vyjadrovacie prvky vstupujú do kvalitatívnych vzťahov, ktoré sú tvarové,
svetelné, farebné a v súvislosti s materiálom povrchové.
Tvarové kvality môžu byť biomorfické – geometrické, plošné – priestorové, mäkké –
tvrdé, napodobňujúce – deformované, odpudzujúce – príťažlivé, jednoduché – zložité, živé –
nehybné, pasívne – aktívne, dynamické – statické, atď.
Svetelné kvality vytvárajú opozície, svetlo – tieň, svetlé – tmavé, silné – slabé, žiarivé –
tlmené, osvetlené – zatienené, a pod.
Farebné kvality vytvárajú opozície: základné – komplementárne, objektívne –
subjektívne, snivé – triezve, teplé – studené, aktívne – pasívne, smutné – veselé a pod.
Povrchové kvality vytvárajú opozície: skutočné – simulované, umelé – prirodzené,
povrchové – hĺbkové, hrubé – jemné a pod.
Kvantiatívne vzťahy sa môžu uskutočňovať:
1. Zmnožovaním elementov, kde patrí sčitovanie, násobenie, delenie, substitúcie,
kombinácie, variácie a gradácie. Zmnožovanie prvkov je vyjadriteľné pomocou matematických
algoritmov, a preto sa tieto operácie s prvkami dajú jednoducho programovať aj do počítačov.
2. Princípmi organizácie (kompozičnými princípmi) – spôsobom usporiadania
elementov. Sem zaraďujeme: priestor a jeho organizáciu, rytmus, rovnováhu, symetriu,
napätie, pohyb a dynamiku, konštrukciu, mierku a proporcionalitu.
Prvky, ale aj zložitejšie štruktúry vstupujú do kvantitatívnych vzťahov, a nahromadením
týchto vzťahov môže dôjsť k zmene kvality.
Dialektické napätie medzi kvantitatívnymi a kvalitatívnymi vzťahmi vyjadruje kompozícia.
Kompozícia je systém upravujúci vnútornú stavbu výtvarného diela, slúžiaci na preklenutie
emocionálneho a racionálneho, subjektívneho a reálneho, meniaci, alebo vytvárajúci spojenie
medzi autorom, realitou a tradíciou výtvarného umenia. (Gero - Tropp, 2000, s. 8,9)
Premeny jazyka súčasného umenia
Záujem o jazyk výtvarného umenia vrcholil v období moderny. Bauhaus rozložil
umelecké dielo na jednotlivé prvky, ktoré sa stali predmetom umeleckého, ale aj
pedagogického skúmania. Dokonca jednotlivé smery moderného umenia absolutizovali
jednotlivé prvky, a tak vznikli niektoré smery, kde formálny prvok diela sa stal témou. Tak
vznikol. napr. techizmus, kde témou zobrazenia bola škvrna, konštruktivizmus, kde témou bola
konštrukcia, futurizmus, kde témou bol pohyb.
Umelecké smery výtvarnej moderny smerovali na jednej strane k abstrakcii na druhej
strane existovala aj reakcia v podobe návratu k realite.
Reakciou na subjektívnu abstrakciu moderného umenia musel byť opätovný návrat
k realite. Predzvesťou tohto návratu bol už dadaizmus, ktorý priniesol aj nový prvok do
výtvarného jazyka: hotový, pripravený objekt – ready made, čím boli rôzne priemyselné
výrobky, ktorých funkcia sa redefinovala, namiesto praktického využitia sa považovali za
výstavné exponáty.
Ďalším novým prvkom boli objects – trouvés, náhodne nájdené predmety, ktoré
vzbudzovali v tvorcovi isté inšpiratívne asociácie. Objekt ako nový artefakt nahradzuje
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v určitom zmysle sochu. Na rozdiel od sochy však nevyužíva pevné materály (kameň, bronz
a pod. ), ale tzv. „mäkké“ materiály (igelit, polystyrén, drôty, papier a pod. ).
Prostredie je tiež nový prvok, ktorý sa vyskytuje v súčasnom umení. Prostredie zmenilo
jednu zo svojich pôvodných funkcií, vytvárať priestor pre umelecké diela a stalo sa súčasťou
výtvarného diela. Rôzne plošné alebo priestorové objekty v krajine, vymedzenie časti
prostredia, ozvláštnenie, sú typickými znakmi land-artu.
Ďalším novým prvkom je ľudské telo. Tento prvok nie je celkom nový, lebo už
z renesancie poznáme „živé sochy“, ktoré boli súčasťou rôznych atrakcii, ale tu ide o ďalšie
možnosti využitia ľudského tela v body-arte, ktorý sa vyskytuje vo forme happeningov,
performance a inscenovaných udalostí.
Súčasné umenie využíva aj nové princípy organizácie. Veľmi časté je redefinovanie
predmetu – objektu, či pri hotových alebo náhodne nájdených objektoch. Zmena funkcie
z úžitkovej na umeleckú, či zmena funkcie už nepotrebného predmetu – odpadu na súčasť
umeleckého objektu. Iný princíp práce s prvkami je ozvláštnenie. Ide o spôsob upozornenia na
predmety, prostredie či ľudské telo, ktoré si za normálnych okolností nevšímame.
Ďalšou skupinou operácií s prvkami výseky, výrezy a detaily. Často tieto detaily
zväčšujeme do veľkých rozmerov, čím sa objavia zaujímavé kvality predmetu.
Iným princípom vytvárania diel súčasného umenia sú citácie starších výtvarných diel,
alebo ich častí.
Novým postupom je aj opakovanie alebo hromadenie prvkov (accumulation). Nejde tu
len o klasické princípy zmnožovania, ktoré sa dali dobre uplatniť v dekoratívnych umeniach
a neskôr s istým významovým posunom aj op-ate, ale aj o hromadenie prvkov v zmysle
penových štruktúr, náhodného nakopenia ako napr. kopa piesku, uhlia, odpadu a pod.
Moment seriálovosti sa, ktorý sa výrazne uplatnik v komikse, sa preniesol aj do iných
oblastí výtvarnej tvorby a nájdeme ho v rôznych variantoch pop-artu.
V súčasnom umení dochádza aj k narušeniu perspektívnych vzťahov v reálnom priestore.
Pre výtvarný jazyk súčasného umenia sú typické aj nové médiá. Fotografia známa už asi
150 rokov sa spočiatku učila od maliarstva, neskôr bola schopná konkurovať maliarstvu.
Súčasné umenie už nevidí vo fotografii konkurenciu, ale skôr ju rôznymi spôsobmi využíva.
Fotorealizmus, či hyperrealizmus sa snaží využiť fotografickú techniku na vytváranie maximálne
ikonických veľkoplošných zobrazení s dôrazom na dokonale spracovaný detail. Inde sa
fotografia stáva predmetom citácie alebo prvkom rôznych objektov, inštalácií či enviromentov.
V inej oblasti, hlavne akčnom umení, sa stáva dokumentom o výtvarnej akcii.
V ďalších nových médií sa uplatňuje hlavne videozáznam, ktorý vytlačil takmer úplne film
z tejto oblasti. Ten slúži tiež ako dokumentácia, ale aj ako súčasť rôznych inštalácií, či umelých
prostredí.
Do jazyka súčasného výtvarného umenia prenikajú prvky iných umeleckých jazykov,
hlavne divadla, tanca, filmu, hudby atď. Dochádza k prelínaniu rôznych médií, hovoríme
o intermedialite umenia, alebo dochádza k vzájomnej kooperácii, spolupôsobení viacerých
umeleckých druhov, hovoríme o multimedialite.
Aj keď súčasné výtvarné umenie existuje v zdanlivom chaose, predsa môžeme v ňom
sledovať istú postupnosť, ktorú možno zhrnúť do troch bodov:
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Vzdanie sa estetickosti – vzniká umenie, kde nejde o tradične ponímanú krásu,
harmóniu a proporčnosť
Vzdanie sa výtvarnosti - vzniká umenie, kde nejde o tradičné výtvarné kvality dané
výtvarným jazykom
Vzdanie sa materiálnosti – ruší sa výtvarný artefakt, vzniká konceptuálne umenie
(Gero- Tropp, 2000, s. 10,11)

VÝTVARNÁ INTERPRETÁCIA
V súčasnosti sa stretávame so širokou škálou metód a postupov, ktoré majú za cieĺ
vyvolať intenzívnejšie podnety, zážitok a vytvoriť atmosféru na hlbšie vnímanie umenia. Veľký
záber pôsobenia má mediálna komunikácia rozhlasu, televízie, filmu, knižné a odborné
publikácie. Vytvorenie kontaktu slova a obrazu je prednosťou týchto mediálnych foriem. Nie je
to však jediná forma, ktorá má posunúť diváka z polohy pasívneho pozorovateľa a poslucháča
do jeho novej, aktívnejšej úlohy.
Rovina verbálnej komunikácie sa výrazne v programoch rozširuje o ďalšie formy, ktoré
ponúkajú možnosti aktívnej práce. Tu sa človek dostáva z úlohy diváka do pozície aktívneho
spolutvorcu. V tejto aktivizujúcej pozícii sa posilňuje vizuálny zážitok osobnou stratégiou
tvorivého myslenia a reakcie prostredníctvom výtvarnej činnosti.
Pod stvárňujúcou – realizačnou výtvarnou interpretáciou rozumieme skúmanie
a vysvetľovanie výtvarných diel prostredníctvom aktívnych výtvarných činností. Výtvarné dielo
tu pôsobí ako zdroj, podnet a východisko výtvarných aktivít, v ktorých sa môže uplatniť
syntetickosť vizuálnych vnemov, zážitkov a recepcie. Možnosť intenzívneho prelínania
vizuálneho a haptického princípu napomáha tvorivému charakteru interpretácie. Realizačná
interpretácia podnecuje zážitkovú sféru, a tým tvorí základ a východiská naplnenia zmyslu
slovnej intrpretácie.
Zameranie interpretácie vytvára predpoklady tvorivosti len v prípade, keď jej cesta
k predpokladanému výtvarnému výsledku zostáva v stave synkretického rozostrenia.
z pedagogického pohľadu to vyžaduje vytvoriť situáciu, psychologickú nadväznosť procesu do
štádií, ktoré nemajú tendenciu vytvárať priame spojenie s konečným cieľom.
Toto výrazne diferencuje interpretáciu od činnosti, ktorej zmyslom je vytvorenie kópie.
a) kópia umeleckého diela - pri zhotovení kópie sa reštaurátorská práca v každom
okamihu konfrontuje s originálom a všetky tvorivé schopnosti sú podriadené jasne
definovanému a vizuálne známemu cieľu predlohy, ktorú predstavuje kopírovaný
originál.
b) rozbor diel pomocou analytických skíc - menej náročná a účinnejšia forma je rozbor
výtvarných diel pomocou analytických skíc, ktoré pri svojom pedagogickom pôsobení
v Bauhause použil Johannes Itten. Paul Klee tento postup Ittenovej intuitívnej dedukcie
na základe premietaných reprodukcií považoval za nepresný a povrchný. Vyčítal mu
subjektivitu a prílišnú voľnosť na úkor postihnutia podstatných zákonitostí,
kompozičných a konštrukčných princípov interpretovaného diela.
c) voľné napodobenie diela - pedagogická prax na základných školách akceptuje metódy
otvorenejšie, tvorivejšie a individuálnejšie. Pre aktívnu výtvarnú interpretáciu
a percepciu sú vhodnejšie cesty voľného napodobenia celého diela alebo dotvorenia
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jeho častí, výrezu alebo detailu. Dieťa vedené spontánnou prirodzenosťou nie je
schopné prispôsobiť svoj rukopis a celú výpoveď interpretovanej predlohe. Výsledok
väčšinou nesie spoločné znaky narušenia, deformácie tvarovej a priestorovej výstavby.
Vzhľadom na vek sa prejavuje sústredenie na časti, ktoré ho dokázali zaujať, a tie vo
svojom prepise zvýrazňuje.
d) dotváranie a ozvláštňovanie výtvarného diela - ďalším variantom interpretácie je voľné
dotváranie častí alebo výrezu výtvarného diela. Tým, že dieťa dotvára polovicu alebo
časť Picassovho portrétu, napĺňa sa požiadavka voľnosti a potreba kreativity pri jeho
činnosti. Postup nesie v sebe analýzu a hodnotenie predlohy, použitého výtvarného
jazyka a techniky. Vzniká stratégia hry na umelca, otvára sa záhada, napätie
a očakávanie porovnania vlastného výsledku a celého originálu diela.
Popri nárokoch na prípravu predlohy je dôležitý výber umelcov a predovšetkým diel,
ktoré dávajú možnosť naplniť zmysel interpretácie.
Interpretácia ako postup približovania a rozširovania vnímania umeleckých diel
prostredníctvom tvorivej činnosti vyvolávajú pochybnosti a výhrady. Dotvorenie,
premaľovanie, pokreslenie či iná manipulácia s kópiou alebo reprodukciou v okázalom
prístupe naráža na postoj zneuctenia a zneužívania umenia. Pri prijatí tézy
o nedotknuteľnosti diela však stratíme šancu aktívnej výchovy s tým, že spomenutý
postup nie je jediný a nevylučuje iné alebo súbežné varianty výkladu, až po prísne
odbornú umeleckú analýzu. Druhou výhradou je povrchnosť prístupu cez námet, tému,
formu alebo postupy, zatiaľ čo nám uniká vnútorná jedinečnosť a podstata. Toto
nebezpečenstvo je zrejmé, ale má všeobecnú platnosť pre akýkoľvek výklad umenia.
(Gero - Tropp, 2000, s. 72,73,77,79,80)

TVORIVÁ INTERPRETÁCIA
Zámerom výtvarnej interpretácie je dosiahnuť prostredníctvom výtvarnej činnosti čo
najväčšiu mieru vytvárania kreatívnych stimulov pri odhaľovaní zmyslu výtvarných foriem.
Každá z metód nenapĺňa predpoklady tvorivosti v rovnakej šírke. Voľné napodobenie
diela poskytuje svojou vymedzenosťou predlohy najmenej podnetov. Dotváranie,
ozvláštňovanie a parafráza ponúkajú viac príležitostí. z týchto hľadísk možno formulovať
postoje, preferencie uplatňovania jednotlivých metód.
Pre výtvarnú interpretáciu je príznačný reflexívny charakter. Úspešnosť jej je
podriadená pohotovosti prijímania podnetov. Interpretácia je riešenie problému, ktorého
výsledok je neznámy. Jeho zvládnutie, vyriešenie nie je možné bez účasti kreativity, teda
tvorivosť je prostriedkom na naplnenie autentickosti výtvarnej interpretácie, ktorá tvorí jej
originalitu. V tomto kontexte je to schopnosť stotožnenia sa s niektorým z možných
asociatívnych variantov, ktorý je výsledkom triedenia, posúdenia a spracovania dojmov
a stratégie tej najvhodnejšej výtvarnej realizácie prostredníctvom vlastností výtvarnej techniky
a materiálu.
Asociatívne varianty vznikajú uplatnením schopnosti abstrahovať určujúce významy,
obsahy a organizáciu výtvarného diela. Na základe syntézy a pri uplatnení individuality sa
prejavuje tvorivá pozícia, ktorá bude niesť znaky novej organizácie.
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Hoci sa interpretácia viaže ku konkrétnemu dielu, nemala by mať neutrálny charakter.
Nemôžeme ju teda zúžiť na mechanický postup obmeny, kombinovania a manipulácie bez
adekvátneho emocionálneho zaujatia. Takéto mechanické sploštenie má za následok stratu
pôvodnosti, ktorá by mala byť výsledkom, ale aj predpokladom tvorivej práce.
Zvlášť pripomeňme ovládnutie princípov zámeny, preskupovania, pretvárania
a redefinovania, ktoré sú pre interpretáciu príznačné. Práve redefinovanie vo vzťahu
k materiálu výtvarného artefaktu znamená schopnosť kreatívneho pretvorenia jeho
pôvodného určenia alebo zámernú zámenu úžitkovej funkcie na funkciu umeleckú.
Povaha výtvarnej interpretácie vtláča kreativite viacznačnú protichodnosť. Tá sa
prejavuje v šírke uplatňovania jej registra, pretože okrem konštruktívnych, inovačných prvkov
akceptuje aj deštrukciu
Impresionizmus a postimpresionizmus
Krátko pred rokom 1870 sa zrodil impresionizmus, ktorý znamená v dejinách maliarstva
rozhodujúci obrat. Impresionisti, keďže im išlo predovšetkým o to, aby vyjadrili a svojimi
dielami divákom priblížili pocity, ktoré mali pri pohľade na najrozličnejšie prírodné dianie, od
základu zmenili maliarske videnie svojich čias. Maliarstvo sa stalo umením predovšetkým
zmyslovým. (Pijoan, 1970, s. 267)
Impresionizmus, dnes najobľúbenejší smer moderného európskeho maliarstva, pôvodne
prijímali s pohŕdaním a posmechom.
Impresionizmus sa nedá postihnúť jednoduchou definíciou. Aj keď sa dnes týmto
termínom označuje najznámejší smer západoeurópskeho maliarstva, pôvodne sa použil ako
hanlivý prívlastok na označenie výstavy obrazov, ktoré pôsobili na tie časy šokujúco skicovitým
a nedokončeným dojmom. Autorov týchto obrazov spájalo odmietanie starého, „učesaného“
umenia podporovaného Salónom – francúzskej výročnej výstave umenia. Salón podporoval,
vystavoval a odmeňoval dokonale vypracované, konvenčné maľby. Impresionistov s ich
skicovitou technikov a svojvoľným prístupom k zobrazeniu života vo vtedajšom Paríži porota
Salónu opakovane odmietla. Maliari sa napokon rozhodli presadiť sa nezávisle od Salónu
a v roku 1874 zorganizovali vlastnú kolektívnu výstavu. Od apríla do mája 30 členov
novozaloženej spoločnosti prezentovalo svoje práce na podujatí, ktoré sa stalo známym ako
prvá impresionistická výstava. Autorov týchto obrazov síce spájalo odmietanie starého, ale ich
umelecké zámery a štýly sa navzájom líšili. Principiálne sa zaujímali o dve veci: o zobrazenie
moderného života a maľovanie vonku v plenéri. Ale tým sa končí každá skupinová definícia.
(Welton, 1993, s. 6, 18)
Impresionistiskí maliari sa schádzali každý piatok v kaviarni Guerbois na avenue de
Clichy. Dá sa pochopiť, prečo sa títo umelci, túžiaci po obrode maliarstva, zhromaždili okolo
Maneta. Od začiatku jeho umeleckej kariéry ho svetlo priam prenasledovalo. Nová technika, ku
ktorej toto hnutie dospelo, spočíva v kladení škvŕn vedľa seba, čím sa vytvára akési tkanivo
čistých tónov, z ktorého je prakticky vylúčená čierna farba. (Pijoan, 1970, s. 271)
Napriek všetkým rozdielom skupina maliarov, do ktorej patril Claude Monet, Berthe
Morisotová, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Gustave Caillebotte, Edgar Degas
a Mary Cassattová, vytvorila nový spôsob zobrazovania okolitého sveta. Impresionizmus
dosiahol svoj vrchol v sedemdesiatych rokoch 19. storočia. (Welton, 1993, s. 6, 58)
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V polovici 80. rokov 19. storočia sa začali vo francúzskom maliarstve prejavovať
tendencie kriticky reagujúce na impresionizmus a usilujúce sa prekonať jeho názorovú
základňu. Tieto tendencie súhrnne označujeme ako postimpresionizmus. Postimpresionizmus
nebol nikdy presne definovaným hnutím, skôr len retrospektívnym označením umelcov, ktorí či
už pozitívne alebo negatívne reagovali na impresionizmus.
Trojicu najznámejších postimpresionistov: Paula Gauguina, Vincenta van Gogha doplňuje
tvorba Georgesa Seurata a Henriho de Toulouse-Lautreca. Vdielach najznámejších
postimpresionistov sa začínajú prejavovať symbolické, expresívne i konštruktívne tendencie.
Práce postimpresionistov sú charakterizované voľnejším a expresívnejším použitím farieb
a formy. Ich plátna sú naplnené znekľudňujúcim dojmom, umenie sa často uberá cestami
skrytými pred logikou a rozumom, pričom deformácia tvarov priamo závisí od umelca. Škvrna
je základným prvkom obrazu, klasický impresionistický spôsob jej využitia je však prekonaný
a plátna slúžia ako pozvánky do nového sveta odkrývajúce maliarove vnútro. Nejde o snahu čo
najvernejšie zachytiť prírodu v tradičnom poňatí svetla a tieňa, maliar tu priamo zapojuje svoju
tvorivú osobnosť a do obrazu tak začleňuje svoje vnútorné zážitky a pocity v závislosti na
prenikaní do hĺbky prírody.
Diela týchto maliarov sa neskôr stali základom moderných umeleckých štýlov
dvadsiateho storočia – kubizmu, fauvizmu, expresionizmu, atď.
VINCENT VAN GOGH
Obdobie v ktorom žil a tvoril
Vincent van Gogh sa svojou tvorbou zaraďuje najviac do obdobia fauvizmu
a expresionizmu, sčasti medzi ranú abstrakciu. Tým, že realitu v období v ktorom tvoril poňal
novátorsky, stal sa jedným z hlavných predstaviteľov, ktorý odsúval na vedľajšiu koľaj
impresionizmus a z umeleckého hľadiska významne ovplyvnil najmä umenie prvej polovice 20.
storočia. Vôľou vyjadriť vlastné pocity sa stal mimovoľne jedným zo zakladateľov
nastupujúceho umeleckého smeru – postimpresionizmu.
Jeho život
Vincent van Gogh sa narodil 30. marca 1853 v Groot-Zunderte v Holandsku. Pochádzal
z rodiny, v ktorej mohol zdediť sklony k umeniu a k náboženstvu: medzi otcovými predkami
bolo veľa pastorov a zlatníkov, matka bola dcérou dvorského knihára, traja z jeho mnohých
strýkov boli obchodníkmi s rytinami a obrazmi. Po otcovi, takisto pastorovi, zdedil Vincent
základy prísnej viery, vážnosť, s akou prijímal všetko, vrátane tajomstva stálej prítomnosti
božského prvku vo svete, a ktorá sa dá postrehnúť vo všetkých maliarových skutkoch a dielach,
čo aké svetské sú ich námety, a napokon i určitý fatalizmus, s ktorým prekonával životné
skúšky.
Ako dieťa bol Van Gogh neveľmi družný, v styku s ľuďmi bol trošku drsný, horlivo vedel
pozorovať prírodu, a veľkú príchylnosť pociťoval k svojmu o 4 roky mladšiemu bratovi Theovi.
Veľmi zavčasu zakúsil ťažkosti pri hľadaní miesta v normálnom živote. Jednako však prvé
pokusy, keď sa v roku 1869 stal predavačom v obchode s obrazmi (Goupilova galéria), sa zdali
povzbudivé. Vincent mohol odísť z rodičovského domu: dostal sa postupne do Haagu, do
Londýna, a v roku 1874 do Paríža. V Londýne v roku 1873 zažil prvé ľúbostné sklamanie, ktoré
ho podľa všetkého poznačilo tak hlboko, že od tých čias už nikdy nenašiel skutočný duševný
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pokoj. Aj jeho pokusy v nasledujúcich rokoch, keď sa chcel stať pastorom v najbiednejších
a najchudobnejších krajoch Flámska, sa skončili neúspechom.
Prvé van Goghove obrazy pochádzajú z roku 1881 a vo svojej drsnosti verne vyjadrujú,
akú súcitnú pozornosť venoval maliar pokorným flámskym roľníkom a remeselníkom, medzi
ktorými dobrovoľne žil. z niekoľko rokov sa u maliarstvo stalo zmyslom života. Vo februári 1886
prijal pozvanie brata Thea (ktorý sa takisto stal pomocníkom u Goupila v Paríži) a usadil sa na
Montmartri. Jeho maľba dostala odrazu inú podobu; v kontakte s impresionizmom sa Van
Goghova paleta rozjasnila, jeho videnie sa zľahčilo. Umelec zabudol na protisvetlo v chalupách
v Borinage, na tvrdé robotnícke tváre. Jeho rukopis ostal smelý, pevný, lineárny, stratil však
brutalitu, takže sa na niektorých plátnach zdá, ako by sa blížil k divizionizmu a svetelným
vibráciám, na ktorých založil svoje experimenty Seurat a jeho prívrženci.
Van Gogha veľmi priťahoval impresionizmus, a všetko, čo z neho v danej chvíli vyplývalo,
všetko, s čím vtedy zápasil mladá generácia: páčili sa mu Cézanne, Toulouse-Lautrec,
a predovšetkým Gauguin, ku ktorému čoskoro pocítil veľký obdiv. Paríž však nesplnil všetko, čo
Van Gogh od neho očakával, i keď ho veľmi zaujímali návštevy u ostatných umelcov, schôdzky
a debaty v kaviarňach. Mesto sa mu zdalo priveľmi strojené, priveľmi nestále. Potreboval
vidiek. Vo februári 1888 odišiel do Arles. Hoci bola ešte zima, nové prostredie ho razom
uchvátilo, a čoskoro sa začal zaoberať myšlienkou prilákať tam aj svojich priateľov, a založiť
„ateliér budúcnosti“. V tom čase totiž veľa skupín umelcov snívalo o tom, že založia združenie
mužov, dychtiacich po novom živote. Van Gogh sa usiloval získať pre svoj plán Gauguina, ktorý
vtedy biedil v Bretónsku. Gauguin neurčito sľuboval, že príde, ale splnenie sľubu jednostaj
odkladal. Nakoniec mu Theo poslal peniaze na cestu, a tak sa Gauguin 23. 10. 1888 ocitol
v Arles. Vincent pripravil pre hosťa dom, a veľmi sa tešil, že bude ustavične so svojím
priateľom, ale v zápätí sa začali ťažkosti. Gaguinovi sa juh nepáčil, neobľúbil si ani krajinu, ani
obyvateľov, a nezhodoval sa ani s Van Goghovým názorom na rozličných umelcov: maliarov,
ktorých Van Gogh nadšene chválil, Gauguin neznášal.
Výmena názorov, na ktorú sa Van Gogh tak veľmi tešil, sa stala príležitosťou k hádkam,
a raz na Štedrý večer, došlo k dramatickému výbuchu, kde Van Gogh ohrozoval Gauguina
nožom. Van Gogh si za trest, že ohrozoval priateľa, odrezal ucho. Keď to Theovi oznámili,
narýchlo prišiel, a brata umiestnil v nemocnici. Po dvoch týždňoch sa Vincent vrátil do svojho
domu v Arles, a žil striedavo doma, a opäť v nemocnici. No jeho stav sa nezlepšoval, a tak
požiadal, aby ho internovali v ústave pre duševne chorých, v Saint-Rémy. Pozvoľna opäť začal
maľovať, a jeho umenie bolo čoraz veľkol. epejšie. Impresionizmus u Vna Gogha nadobudol
strhujúcu podobu. Jeho cyprusy pripomínajú tmavé plamene, zapľujúce sa na ohnivom nebi,
olivovníky sa krútia, ako prízračné príšery. Van Gogh maľoval aj svoju vychudnutú tvár, v jeho
upretom pohľade je posadnutosť vizionára.
V máji 1890 sa maliar vrátil do Paríža, no vzápätí odišiel do Auvers-sur-Oise, kde býval
doktor Gachet, ktorý bol aj Cézannovým priateľom, a chcel bdieť na Van Goghovým
zdravotným stavom. Často maliara pozýval k sebe. Napriek tomu, že Van Gogh žil teraz
v spokojnejšej krajine, kde vládla jemnejšia harmónia svetla, zotrval vo svojej prudkosti,
a prírodu videl ustavične cez clonu vášne, ktorú nevyliečiteľne nosil vo svojom vnútri. Jeho brat
sa v apríli 1889 oženil, a práve sa mu narodilo dieťa. Cítil azda Vincent, že sa nad ním sťahujú
ťažké mraky samoty? z celého svojho diela, zo všetkých prác, ktoré za roky tak zanovite
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vytváral, nepredal ani jediné plátno. 27. júla 1890 si strelil guľku do pŕs, vrátil sa ešte do
hostinca kde býval, a tam 29. júla umrel.
Traja najväčší francúzski umelci posledných rokov 19. storočia – Cézanne, Gauguin, Van
Gogh – dovŕšili svoje dielo v úplnej osamotenosti a nepochopení. (Pijoan, 1970, s.
330,336,340,342,344)
Jeho tvorba
Vincent van Gogh je jednou z najväčších osobností svetového výtvarného umenia.
Celkovo v relatívne malom časovom rozpätí 10-tich rokov, vytvoril približne 900 malieb a 1100
kresieb, z ktorých ale počas života predal iba jeden jediný obraz, a to necelý rok pred svojou
samovraždou. Po smrti sa ale preslávil závratnou rýchlosťou, k čomu mu dopomohla najmä
výstava v Paríži 17. marca 1901 (11 rokov po smrti). Jedinou finančnou oporou van Gogha
počas života, bol jeho brat Theo. V súčasnosti ale patria niektoré z van Goghových malieb,
medzi najdrahšie na svete.
Vincent van Gogh vo svoje tvorbe využíval pastrózne farby, čo sú vlasten olejové husté
pasty, tuby s farebnou pastou boli vtedy novinkou. Dajú sa výborne riediť, navzájom miešať,
a používať rôznu konzistenciu pasty. Nanášal ich veľmi nahusto, jeho pastozita je až plastická.
Ak by sme po jeho maľbách prešli rukou, bolo by cítiť hrubú vrstvu farieb.
V jeho obrazoch sa často vyskytuje žltá farba, ktorá je podľa jeho vyjadrenia farbou
šťastia.
Keďže van Gogh nikdy maľbu neštudoval, jeho maľby o ňom o to viac prezradia, pretože
to nie je súbor naučených dokonalých postupov, ale úprimná, nepresná a nedokonalá výpoveď
o jeho osobnosti.
Maniodepresia sa vo van Goghovej tvorbe prejavovala nepokojnými ťahmi štetcom
v podobe vlnoviek a špirál, ktoré takisto môžeme vidieť na skoro každom jeho obraze,
a v maliarstve sú prejavom napätia a vzrušenia. Čím je jeho dielo zrelšie, tým sa tieto postupy
častejšie a markantnejšie objavujú.
Maľoval najmä námety z prírody – napr. známe slnečnice, cyprusové stromy, zvlnené
lány polí. .
Jeho diela:
Jedáci zemiakov – 1885
Rijksmuseu, Amsterdam


Ťahmi štetca a kontúrou podčiarkuje deformácie rúk roľníkov a ich tváre rozryté
vráskami, smutných, nehybne hľadiacich pred seb
Otec Tanguy– 1887




súkromná zbierka, Paríž
Portrét obchodníka s maliarskymi potrebami, ktorého obchod sa stal náhodnou
galériou impresionistov
Autoportréty – 1886 – 1890




Poznáme 35, z čoho 28 vzniklo v Paríži v rokoch 1886 – 1888
Hovorilo sa, že pitím absintu bol neznesiteľný a tak mu nikto nechcel stáť modelom
a tak musel maľovať sám seba
Mohlo to byť však aj preto, že sa snažil hľadať sám seba, pochopiť sa
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Vlastný autoportrét v mäkkom klobúku
Vlastný autoportrét s fajkou
Vlastný autoportrét v klobúku
Vlastný autoportrét venovaný Gauguinovi – nakrátko ostrihaný, ostré, trochu zlé a až
šialené oči
 Vlastný autoportrét so stojanom
 Vlastná podobizňa s odrezaným uchom – 1889, súkromná zbierka
Slnečnice - 1887 – 1888
„Slnko, svetlo, pretože mi chýba lepšie prirovnanie, musím používať slová ako žltá, sírovo
žltá, citrónovo žltá, bledo - zlatá. Ako krásna je tá žltá ! „ (Van Gogh)
 Van Gogh, teoretik sugestívnych farieb sa tu nimi prezentuje
 Nie je to už ten istý maliar, ktorý v parížskom období používal divizionistické techniky krátke a výrazné dotyky štetca
Portrét dr. Gacheta










1890, Paríž, Francúzsko
Staral sa o jeho zdravie
Z vďaky mu nakreslil jeho portrét
Počas jeho pobytu v Arles, vznikli dva takéto portréty
Opisuje ho svojmu bratovi v liste : Pracujem na portréte_ biela šiltovka na svetlej
blonďavej hlave, bledá pleť rúk, modrý kabát na kobaltovo modrom pozadí, sedí
opretý o červený stôl, na ktorom leží žltá knižka a náprstník s purpurovými kvetmi
Kostol v Auvers - 1890
Muzeum Orsay, Paríž
Zdá sa akoby prichádzala búrka, záhuba, smrť
Nedostatok jasných tónov pôsobí nepríjemne, znepokojujúco
Havrany nad obilným poľom -1890






Rijskmuseum Van Gogh, Amsterdam, Holandsko
Jeden s posledných obrazov
Tmavé nekľudné nebo sa na obzore spojuje so zemou
Tvrdé strnulé ryhy štetca vytvárajú obraz plný nepokojnej dynamiky, pripomínajúcej
rozbúrené more
Ostatné diela:
Pracujúci roľník
Sorrow – Trápenie
Psychiatrická liečebňa Saint Paul v Saint
Lode na pláži v Saintes
Hlava dedinčanky
Most v Ohaši za dažďa
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Reštaurácia Siréne
Zdvíhací most pri Arles
Nočná kaviareň
Hviezdna noc
Izba umelca v Arles
Stolička a fajka
Portrét Madame Ginoux alebo Arlesanka
Poštár Roulin
Van Goghove dielo, ktoré ignorovali a vysmievali sa mu dokonca aj impresionisti, už po
desiatich rokoch dosiahlo obrovského uznania.
V jeho tvorbe možno vidieť predzvesť skoro všetkých maliarskych smerov.
Najviac znamenal pre postimpresionizmus.
Vďaka nemu prestalo byť umelecké dielo zobrazením skutočnosti, umenie sa stalo
autonómnym, maliarskym znakom, tvorivým gestom.
Svetonázor a etické odkazy v dielach V. van Gogha
Vincent van Gogh bol hlboko presvedčený individualista. Napriek tomu, že nebol
výtvarne vzdelaný a techniku maľby i miešania farieb musel objaviť sám, tvrdohlavo razil svoju
cestu a kráčal ňou. Ani celoživotný komerčný neúspech ho z tejto cesty neodradil.
Bez celoživotnej psychickej aj finančnej podpory brata Thea, ktorý mu bol nielen
donorom a priateľom ale hlavne láskavým bratom, by nič nedokázal. Bezhraničná bratská
láska, ktorou sa vyznačujú bratia van Goghovci, môže byť príkladom pre človeka a veľa
vypovedať aj o dnešnývh medziľudských vzťahoch. V osobnom živote bol van Gogh hodne
nepraktický, ale vždy to bol brat Theo, ktorý mu vždy pomáhal a riešil aj najkritickejšie situácie
osobnou intervenciou alebo častou korešpondenciou.
V ťažkých úsekoch svojho života vždy postretol zopár ľudí, ktorí mu boli nezištne
nápomocní. Takým bol nielen Theo, ale aj Gouguin, ktotý sa stal dôležitým medzníkom v jeho
osobnom aj pracovnom živote, ale aj lekár Gechet, ktorý ho liečil a tiež veľmi podporoval.
Van Goghove strhujúce vystupovanie výrazovosti pôsobenia farby, línie a plochy ho
psúva do väčšej vzdialenosti od zrakovej odbornosti impresionistov ako symbol Gougina.
Boli a sú rôzne, i oprávnené pokusy dokazovať rozsiahly vplyv van Goghovej tvorby na
umelecké smery i tendencie 20. storočia. Pravdou navždy zostane, že expresionisti, ale aj iní za
mnohé vďačia najmä jemu. Čo je však najdôležitejšie, maliar zdôraznil vo svojej podmaňujúcej
práci najmä humanistický aspekt umeleckej činnosti a jej možnosť i povinnosť bojovať za
naplnenie ľudských túžob. Predovšetkým v tomto momente vidíme mravný imperatív jeho
odkazu. Dodajme, že myšlienkové posolstvo našlo rovnocenného „partnera“v precízne
koncipovanej problematike, stavby obrazovej plochy i v uváženom používaní všetkých
výrazových zložiek. Jednota myšlienky a tvaru sa nám s naliehavosťou prihovára aj s odstupom
takmer jedného storočia. A možno ešte nikdy nebolo van Goghovo posolstvo humanizmu také
aktuálne ako dnes. Osobnosť Vincenta bola jednou z kľúčových postáv zrodu moderného
výtvarného umenia a preto sa stáva jedným z najdôležitejších predstaviteľov dejín svetovej
maľby. (Michala, 1990,s. 7,9,10)
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PREPOJENOSŤ TEMATICKÝCH CELKOV V OBSAHOVOM ŠTANDARDE ETICKEJ
VÝCHOVY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S TÉMOU MOJEJ PRÁCE „ETICKÉ
ODKAZY V DIELACH UMELCOV A ICH VÝTVARNÉ ZOBRAZENIE“
Obsahový štandard
Tematický celok, Téma
Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch
- tolerancia vo vzťahoch (čo nechceš, aby
ľudia robili tebe, nerob ani ty iným)
- rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom
- rovnoprávnosť pohlaví a rás
- dôležitosť komunikačných interpersonálnych
zručností v medziľudských vzťahoch
- kultivované správanie k osobám iného
pohlavia
+ spolupracujúce spoločenstvo
+ význam pomoci ľuďom starým, chorým
a v núdzi
+ slávne osobnosti, ktoré boli odkázané na
pomoc iných
+ osobnosť, ktorá prispeje k iniciatíve
dobrých skutkov
Ľudská dôstojnosť a sebaúcta
- uvedomenie si vlastnej hodnoty (rozdiel
medzi mnou a ostatnými)
- poznanie a postupné zvnútorňovanie
povedomia jedinečnosti a nedotknuteľnosti

Výkonový štandard
- vie, ako znie zlaté pravidlo mravnosti,
pozná význam pravidla
- vie vysvetliť pojmy rovnoprávnosť rás,
pohlaví. .
- vie vysvetliť základné rozdiely medzi
pohlaviami
+ pozná pravidlá spolupráce
+ pozná spôsob pomoci
+ pozná organizácie, ktoré pomáhajú
v núdzi
+ pozná slávnu osobnosť, ktorá bola
odkázaná na pomoc svojej rodiny alebo
na pomoc druhými
+ vie oceniť iniciatívneho človeka, ktorý sa
zaslúžil o to, aby urobil svojim činom
radosť niekomu, kto to potrebuje
- má slovnú zásobu ktorá vyjadruje základné
ľudské vlastnosti
- vie pomenovať svoje dobré vlastnosti
- pozná sám seba, uvedomuje si svoju vlastnú
hodnotu

+ úcta k sebe samému
+ úcta a rešpekt voči druhým ľuďom
+ tolerovanie jedinečnej hodnoty každého
človeka
+ jedinečnosť niektorej významnej
osobnosti
(veda, umenie, literatúra, atď. . . )

+ vie si vážiť sám seba, uvedomuje si
vlastnú hodnotu
+ v správaní sa voči iným prejavuje prvky
tolerancie a úcty
+ dokáže tolerovať jedinečnosť človeka
+ pozná život a dielo niektorej významnej
osobnosti a chápe jeho jedinečnosť
v negatívnom aj pozitívnom

Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch
- počúvanie iných ako predpoklad úspešnej
spolupráce
- základy spolupráce v skupinách
- sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe
- dodržiavanie dohodnutých pravidiel
správania
- kvalita otvorenej komunikácie
- asertívne správanie
+ pravdivosť pri prijímaní pravdy o sebe
+ objektívnosť pri hodnotení spolužiakov
+ vzájomná úcta pri komunikácii

- vie vysvetliť dôležitosť počúvania pre
spoluprácu
- pozná pravidlá spolupráce
- pozná svoje práva a povinnosti
- chápe potrebu vytvárať a dodržiavať
pravidlá spolužitia v skupine
- vie vysvetliť pojem komunikácia
- vie, čo znamená slovo pravda a ako vplýva
na kvalitu komunikácie
+ vie povedať pravdu o sebe aj o spolužia kovi bez ohľadu na kamarátstvo
+ vie, čo znamená pravda a ako môže
vplývať na kvalitu komunikácie

Naša rodina
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- hodnota rodiny pre jednotlivca i pre
spoločnosť
- príbuzenské vzťahy
- rodičovská láska a jej význam v živote
dieťaťa
- význam blízkeho človeka pre život
jednotlivca
+ súrodenecká láska
+ tolerancia v rodinných vzťahoch
+ príkladná súrodenecká láska v dejinách
+ práva a povinnosti členov rodiny

- reflektuje dobro plynúce z rodiny
- vie vyjadriť, čo ho na rodinných vzťahoch
teší
- vie identifikovať a slovne vyjadriť rodinné
vzťahy
- vie ohodnotiť dobro ochrany a lásky ktoré
mu rodina poskytuje
+ vie oceniť nezištnú pomoc blízkeho
človeka
+ v správaní a konaní medzi členmi rodiny
preukazuje prvky úcty a tolerancie
+ pozná z rozprávania oddanú
súrodeneckú lásku cez zoznámenie sa
s jeho dielom a životom
+ rešpektuje práva a povinnosti členov
rodiny

Reálne a zobrazené vzory
- sloboda a zodpovednosť (každé rozhodnutie
nesie so sebou dôsledok)
- pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu,
počítačových hier. .
-prezentácia prosociálnych vzorov v bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, priatelia
rodičov, učitelia, kamaráti, spolužiaci. . )
-čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania prosociálnych vzorov (vyhlásenie súťaže
o najlepšieho čitateľa- čo a koľko čítaš)
+známe osobnosti svetových dejín, ktorých
osoba sa spája s prosociálnosťou
+negatívny vzor prosociálneho správania sa

-je si vedomý svojich činov aj dôsledkov,
ktoré môže za vykonané činy niesť
-je schopný postrehnúť nevhodnosť vplyvu
TV a badať snahu o reguláciu jej sledovania
-pozná pojmy vzor, vplyv vzoru
-pozná pozitívne a negatívne vzory správania
-na vlastnej skúsenosti reflektuje pozitívne
a negatívne vplyvy jednotlivých médií
-vie verbálne prezentovať aspoň jeden
pozitívny a negatívny literárny a mediálny
vzor
+pozná reálny vzor osobnosti svetového
diania, ktorej osoba je spojená s prosociálnym správaním sa
+pozná negatívny vzor reálny negatívny
vzor správania sa aj dôsledky jeho činov
- vie vysvetliť, čo je spoločenstvo detí
- uvedomuje si potrebu rešpektovania
odlišnosti iných
- vie, čo podporuje vzájomnú dôveru,
priateľstvo a čo ich narúša
- vie rozlíšiť dobrú a zlú klímu v rámci triedy
+ pozná svoje práva a povinnosti
+ rozlišujú medzi vhodným a nevhodným
správaním v triede
+ má záujem o aktívnu účasť na živote
triedy
+ pozná neúspechy triedy a snaží sa im
predchádzať
+rozpoznajú situácie, kde je potrebné ticho
a počúvanie
+ rešpektuje iných, vie byť dobrým priateľom
- vie vysvetliť pojem vyjadrenie citov
- pozná význam slov radosť, smútok, hnev,
veselosť, vďačnosť
- vie kultivovane vyjadriť negatívne
prežívanie citov

Naša trieda – spoločenstvo detí
- správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi
chlapcami a dievčatami
- kamarátstvo a priateľstvo
- dodržiavanie pravidiel správania v triede
+ práva a povinnosti v triede
+ pozitíva a negatíva v triede
+ účasť žiakov na živote a úspechoch triedy
+ neúspech triedy a príčiny
+ komunikačné zručnosti v medziľudských
vzťahoch
+ efektívna komunikácia medzi rovesníkmi
+ slušné, priateľské správanie sa medzi
spolužiakmi
Vyjadrovanie citov
- vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti,
obdivu
- úcta k ženám a k mužom
- kultivované vyjadrovanie negatívnych citov
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- akceptovanie citov iných
+ vyjadrovanie pozitívnych citov
+ vyjadrovanie pozitívnych citov k matke
a k otcovi
+ vyjadrovanie pozitívnych citov k členom
rodiny, kamarátom, spolužiakom. .
+ pozitívne city medzi významnými
osobnosťami (veda, literatúra, umenie. . )
+ negatívne a pozitívne city v kolektíve
žiakov

+ vie, že časté vyjadrovanie pozitívnych
citov má prevládať nad negatívnymi
vyjadrovaniami citov
+ uvedomuje si potrebu vyjadrovania
pozitívnych citov
+ vie vysvetliť rozdiel medzi prežívaním
pozitívnych a negatívnych
citov z vlastných skúseností
+ pozná príklad z dejín vedy, umenia,
literatúry, ktoré dokazujú prevládajúce
pozitívne city

Tvorivosť
- objavovanie vlastných danosti
- rozvoj fantázie a pozorovacích schopností
- tvorivosť, ktorú od nás očakávajú iní
- tvorivosť iných, ktorá nás obohacuje
- využitie tvorivosti
+ iniciatíva
+ tvorivosť celého kolektívu
+ rôznorodá tvorivosť medzi nami
+ pravidlá v skupine pri tvorivej činnosti
+ sebaprezentácia a prezentácia tvorivej
skupiny

- vie vysvetliť, čo je tvorivosť
- vie vysvetliť súvislosti medzi fantáziou a
tvorivosťou
- zapája sa do tvorivých úloh
- je si vedomý, že má čo ponúknuť zo svojich
darov v prospech spoločenstva
+ vie oceniť iniciatívneho človeka, ktorý
svojim nápadom poteší iných
+ pozná pravidlá spolupráce
+ chápe, že každý z nás je tvorivý, ale
niekto viac, iný menej
+ pozná pravidlá fungujúce v skupine pri
činnosti, v ktorej sa vyžaduje tvorivá
práca
+ učí sa prezentovať sám seba aj prácu
celej skupiny

Zdroj: ŠVP, Etická výchova - ISCED 1, po úprave o vlastné témy
Tematický celok Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch sa zaoberá
toleranciou vo vzťahoch, rešpektom a úctou voči všetkým ľuďom, hovorí o dôležitosti
komunikačných interpersonálnych zručnostiach v medziľudských vzťahoch. Tento celok som
rozšírila o spolupracujúce spoločenstvo, ktoré dokáže pomáhať starým a chorým ľuďom a tiež
ľuďom, ktorí sa nachádzajú v núdzi. Keďže moja práca je venovaná osobnosti Vincenta van
Gogha, tento celok som rozšírila ešte aj o osobnosť, ktorá bola v určitom časovom období
svojho života odkázaná na pomoc iných.
Ľudská dôstojnosť a sebaúcta je tematický celok, v ktorom si máme uvedomiť vlastnú
hodnotu, máme spoznať samého seba, ako aj rozdiel medzi mnou a ostatnými, uvedomovať si
jedinečnosť a nedotknuteľnosť. Rozšírila som tento celok o úctu k sebe samému, ako aj o úctu
a rešpekt voči druhým ľuďom. Aj v tomto tematickom celku je jedna téma venovaná Vincentovi
van Goghovi ,ako jedinečnej významnej osobnosti, cez ktorú sa učíme tolerovať jedinečnosť
každého človeka.
Tematický celok Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch, ktorého cieľom je
naučiť sa správne komunikovať s rovesníkmi, vedieť pracovať v skupine, dodržiavať dohodnuté
pravidlá správania sa, ovládať sa pri prijímaní informácií o sebe, je rozšírený o tému, ktorá je
venovaná vzájomnej úcte pri komunikácií, pravdivosti, objektívnosti a prijímaní pravdy o sebe
aj o iných.
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V tematickom celku Naša rodina si má dieťa uvedomiť hodnotu rodiny a prikladá veľký
význam harmonickým rodinným vzťahom, rodičovskej aj súrodeneckej láske. Vie oceniť dobro
ochrany a lásky, ktoré mu rodina poskytuje. Tento celok som doplnila o príkladnú súrodeneckú
lásku z dejín umenia, čo v mojej práci predstavuje Vincent van Gogh a jeho brat Theo.
Reálne a zobrazené vzory je názov ďalšieho tematického celku, ktorý sa zaoberá tým, že
každý človek je slobodný, ale tiež nesie dôsledky za svoje činy. V tomto celku spoznáva pojmy
pozitívny a negatívny vzor a jeho vplyvy na človeka. Uvedomiť by sme si mali nevhodnosť
vplyvu televízneho vysielania, počítačových hier a reklám na rozvoj jedinca a s tým súvisiaci
výber negatívnych vzorov. Poukazuje, že pozitívne vzory by sme mali hľadať vo svojej rodine,
vo svojom okolí a tiež v literatúre. Celok som rozšírila o známe osobnosti svetového diania,
ktoré môžu byť pre nás vzorom aj svojim prosociálnym správaním.
Tematický celok Naša trieda sa zaoberá spoločenstvom detí, ich správaním sa medzi
sebou, vzťahmi medzi chlapcami a dievčatami, priateľstvom a kamarátstvom a dodržiavaním
pravidiel správania sa v triede. Prostredníctvom týchto tém sa žiaci učia poznávať svoje práva
a povinnosti, vedia porovnať vhodné a nevhodné správanie sa v triede, majú záujem zapojiť sa
do života triedy, podieľať sa na úspechoch triedy a budovať priateľské vzťahy.
Vyjadrovanie citov je tematický celok, ktorý sa zaoberá vyjadrovaním vďačnosti, ochoty,
láskavosti a obdivu. Učí kultivovane vyjadrovať negatívne city, učí úcte k ženám aj k mužom.
Tematický celok som rozšírila o vyjadrovanie pozitívnych citov k matke, k otcovi, súrodencom,
kamarátom, spolužiakom. . Takýmto spôsobom vie dieťa vysvetliť rozdiel medzi prežívaním
pozitívnych a negatívnych citov a to aj cez vlastnú skúsenosť v kolektíve.
Tematický celok Tvorivosť rieši tvorivé riešenia bežných životných situácií
v medziľudských vzťahoch. Tento celok som rozšírila o iniciatívu, pretože nie všetci musia byť
rovnako tvoriví, ale svojou iniciatívou môžu doviesť k tvorivosti iných a potešiť niekoho, kto to
potrebuje. Tiež som pridala tému tvorivosti celého kolektívu a pravidlá, ktoré musia pri
tvorivosti v kolektíve dobre fungovať. Poslednými témami je sebaprezentácia a prezentácia
celej skupiny.

VÝBER VÝTVARNÉHO DIELA A JEHO INTERPRETÁCIA
Vzhľadom k tomu, že sa mi páčia výtvarné diela Vincenta van Gogha a obdivujem tvorivú
silu v jeho ťažkých životných obdobiach, rozhodla som sa, že využijem jeho tvorivý potenciál
a životné peripetie aj k tomu, aby som deťom priblížila človeka, ktorý síce boj so životom
prehral, ale na druhej strane bol aj morálnym príkladom pre nás všetkých. Dokázal zmeniť
„svet umenia“ a tvrdohlavo kráčal svojou vlastnou cestou. Myslím si, že aj učiteľ má možnosť
cez umenie preraziť do psychiky svojich žiakov. V rôznych situáciách dokáže cez interpretáciu
umeleckých diel spoznať medziľudské vzťahy v kolektíve detí. Prostredníctvom interpretácie sa
môže vytvoriť medzi učiteľom a žiakom vzťah založený na komunikácii a kamarátstve.
Aj keď možno obraz Slnečnice od Vincenta van Gogha je až možno veľmi často
stvárňovaný a opoužívaný, rozhodla som sa, že práve tento využijem ako interpretačné
výtvarné dielo pre prácu s deťmi na hodinách výtvarnej výchovy. Myslím si, že po vyrozprávaní
jeho životnej púte, môže tento obraz pre deti znamenať svetielko nádeje, (pretože toto
obdobie bolo jedno z jeho lepších) a tým zanechať odkaz pre mnohé ďalšie generácie. Jeho
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„slnečnicové obdobie“ pôsobí veľmi optimisticky a ja by som chcela, aby to aj v deťoch
zanechalo optimistický dojem.
VÝTVARNÝ PROBLÉM:
 hra s pásikmi rozstrihanej fotografie
 hra s predstavou, kompozíciou
 hra s farbou
 hra s dielom interpretácie
ETICKÝ PROBLÉM:
 rozbor a analýza života a diela Vincenta van Gogha
 rozbor a analýza obrazu Slnečnice
 etický odkaz v dielach Vincenta van Gogha
 objavenie súvislosti obrazu Slnečnice s jeho etickým odkazom
ZHRNUTIE: Pri práci s deťmi som použila metódu tvorivej interpretácie cez percepciu
a recepciu až po názornú ukážku z dejín umenia, ktorú som motivovala životom a dielom
Vincenta van Gogha. Neodmysliteľnou súčasťou je etický odkaz v jeho dielach úzko spätý s jeho
životom. Metóda tvorivej interpretácie je zavŕšená cez výtvarnú aktivitu detí súvisiacu
s výtvarným médiom fotografie.

ZÁVER
Vo svojej práci pod názvom „Etické odkazy v dielach umelcov a ich výtvarné zobrazenie“
som sa venovala pojmom interpretácie, výtvarnej interpretácie a tvorivej interpretácie na
hodinách výtvarnej výchovy. Zistila som, že akékoľvek umelecké dielo, či už hudobné alebo
výtvarné môže vo veľkej miere zasiahnuť aj do morálneho formovania človeka. Výtvarný jazyk
umelci neustále zdokonaľujú a kultivujú a tým vzniká veľké množstvo umeleckých štýlov
a období. Kreslenie, maľovanie a modelovanie je výtvarným jazykom dieťaťa. Výtvarne sme
s deťmi zobrazili tému slnečníc podľa obrazu Vincenta van Gogha „Slnečnice“cez výtvarné
médium fotografie. Použili sme metódu tvorivej interpretácie.
V jednej z častí som priblížila obdobie v ktorom Vincent van Gogh žil a tvoril, aj to aké to
v živote nemal ľahké. Maliar zdôraznil vo svojej práci najmä humanistický aspekt umeleckej
činnosti a jej možnosť i povinnosť bojovať za naplnenie ľudských túžob. Aj dnes môžeme vidieť
mravný imperatív jeho odkazu. A možno ešte nikdy nebolo van Goghovo posolstvo humanizmu
také aktuálne ako dnes. Osobnosť Vincenta bola jednou z kľúčových postáv zrodu moderného
výtvarného umenia a preto som si ho vybrala aj ako maliara, podľa ktorého budeme tvorivo
interpretovať a ktorého tvotba sa mi veľmi páči.
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ETICKÉ ODKAZY V DIELE PAULE KLEE A ICH
VÝTVARNÉ ZOBRAZENIE
Ľubica BOLHOVÁ
Abstrakt
V práci Etické odkazy v diele Paula Kleea a ich výtvarné zobrazenie je naším cieľom vizuálne
zobrazenie danej témy cez vybrané výtvarné médium prostredníctvom metódy tvorivej interpretácie,
vyhľadanie etického odkazu vo vybraných dielach Paula Kleea a načrtnutie možností ich výtvarného
zobrazenia
Kľúčové slová: Interpretácia, tvorivá interpretácia, expresionizmus, etické posolstvo

ÚVOD
Súčasťou každej spoločnosti bolo a je umenie. To odráža spoločenskú i kultúrnu úroveň,
reaguje na spoločenské zmeny. Pre súčasné i nasledujúce generácie má umenie výpovednú
hodnotu a je aj komunikačným nástrojom doby, v ktorej žijeme.“Jedným z cieľov umenia je
vytvoriť komunikáciu medzi ľuďmi. Umelecké diela sú vlastne akýmsi „mostom“ k takejto
komunikácii a poskytujú aj námety na rozhovory.“Tam, kde je komunikácia, tam nie je násilie.“,
mohli by sme prehlásiť, a preto v súčasnom rozporuplnom svete, možno viac ako inokedy,
vystupuje do popredia dôležitosť komunikácie s umením alebo o umení. Je samozrejmé, že
umenie nemôže pretvoriť svet, ale pomáha riešiť životné krízy, spríjemňuje prostredie, vytvára
komunikatívnu klímu, ale apeluje aj na naše city i rozum.“ (Gero – Tropp, 2000, s. 5).
„Výtvarné dielo spĺňa v živote človeka rad funkcií., ktoré formujú osobnosť človeka,
zasahujú do jeho života, usmerňujú isté životné činnosti alebo tlmia životné problémy. (Gero –
Tropp, 2000, s. 5).
Výchova je proces náročný a dlhodobý, je zameraný na celú osobnosť človeka. Etická
a výtvarná výchova majú v tomto procese nezastupiteľné miesto. Poslaním etickej výchovy je
vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, s úctou k človeku a
k prírode, schopného spolupracovať, človeka s prosociálnym správaním.
Výtvarná výchova taktiež formuje celistvú osobnosť žiakov, rozvíja cítenie, vnímanie,
intuíciu, fantáziu detí, ich analytické myslenie, poznávanie, zručnosti.
V záverečnej práci Etické odkazy v diele Paula Kleea a ich výtvarné zobrazenie je naším
cieľom vizuálne zobrazenie danej témy cez vybrané výtvarné médium prostredníctvom metódy
tvorivej interpretácie, vyhľadanie etického odkazu vo vybraných dielach Paula Kleea
a načrtnutie možností ich výtvarného zobrazenia.
V prvej časti práce objasňujeme pojem tvorivá interpretácia, venujeme sa pojmu
algoritmus interpretácie a napokon osvetľujeme interpretačné metódy a interpretačné aktivity
stvárňujúcej výtvarnej interpretácie.
Z tvorivých metód sa v práci budeme opierať o štrukturálnu interpretáciu, ktorá chápe
umelecké dielo ako dynamický celok zložený zo vzájomne si podriadených umeleckých prvkov.
Ozrejmíme obe podoby interpretačných aktivít. Interpretáciu s použitím verbálnych
prostriedkov a stvárňujúcu alebo realizačnú interpretáciu.
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Druhá časť priblíži životné osudy Paula Kleea, cestu jeho umeleckého vývinu, ako aj
svetonázor a filozofiu umelca, ktorého nemožno jednoznačne zaradiť do žiadneho „-izmu“. Stál
mimo ako samostatná tvorivá osobnosť. Najčastejšie je však zaraďovaný k expresionizmu. Aj
z tohto dôvodu sme pri výbere diel siahli po jeho expresionistickej tvorbe. V tejto časti
predstavíme expresionizmus ako umelecký smer začiatku 20. storočia.
V tretej časti prostredníctvom šiestich vybraných diel – Zlatá rybka, Komická stará dáma,
Krajina so žltými vtákmi, Ad marginem, Legenda o Níle, Mačka a vták - načrtneme možnosti
tvorivej interpretácie diel umelca a jej začlenenie do konkrétnych tém etickej výchovy.

TVORIVÁ INTERPRETÁCIA
Význam výtvarného umenia vo výchove a vzdelávaní človeka je nespochybniteľný.
Jedným z hlavných cieľov výtvarnej edukácie je „vychovať človeka, ktorý sa aj sám, z vlastnej
iniciatívy pokúša prelomiť bariéru neporozumenia umeleckého diela.“ (Gero - Tropp,2000, s.
5). Človeka, ktorý siahne po literatúre o umení, ktorý sa bude nad umeleckým dielom zamýšľať,
uvažovať o ňom, hľadať súvislosti.
Slovo interpretácia znamená objasnenie, vysvetlenie, verbálny – slovesný výklad diela.
Interpretácia je taká stará ako výtvarné umenie. Človek od nepamäti vyjadroval svoje dojmy
o výtvarných umeleckých dielach. Potreba interpretácie vstúpila do popredia predovšetkým v
súvislosti so vznikom symbolickej funkcie umenia. Pri interpretácii sa príjemca nesústreďuje na
kvantitu poznatkov získaných memorovaním, ale skôr na ich kvalitu, na prenikanie do hĺbky
jednotlivých problémov a hlavne na citovú angažovanosť v každom probléme, ktorý sa takto
stane trvalým poznatkom príjemcu, lebo sa ho pokúsil prežiť v skutočnej či simulovanej
životnej situácii.
Od výkladovej (exegetickej) interpretácie umeleckého diela treba odlíšiť realizačnostvárňujúcu interpretáciu, ktorá je pokračovaním umeleckej tvorby, ak sa hotový artefakt
stáva zdrojom či podnetom pre nové umelecké dielo, prípadne vtedy, keď je umelecké dielo v
stave projektu a iný umelec ho ešte musí realizovať do štádia artefaktu (napr. výtvarný
koncept, hudobná partitúra. . ) (Gero - Tropp,2000).
Interpretácia umeleckého diela je súčasťou recepcie– prijímania diela, jej
vyvrcholením. Nepokrýva však všetko, čo umelecké dielo príjemcovi dáva. Interpret totiž nie je
schopný preložiť všetky informácie o ktoromkoľvek umeleckom diele do verbálneho jazyka. Ak
by to bolo možné, výtvarné umelecké dielo by bolo zbytočné, pretože by sa dalo by sa nahradiť
verbálnou interpretáciou. (Gero,Tropp,2000).
„Proces poznávania umeleckého diela prebieha na úrovni percepcie – vnímania.
Percepcia nám odhaľuje, z čoho sa dielo skladá, teda prvky či elementy diela, ako aj ich kvalitu.
s procesom poznávania súvisí aj dekódovanie znakov, ktoré boli vytvorené z elementov diela.
To pravda nestačí na porozumenie. Porozumenie súvisí s procesom recepcie – prijímania.
Recepcia predpokladá percepciu, ale aj ďalšiu reakciu príjemcu na dielo. Prijať, osvojiť si dielo,
porozumieť mu, je cieľom výtvarného vzdelávania.“ (Gero - Tropp,2000, s. 6).
„Každé výtvarné dielo sa skladá zo zobrazenia, názvu a interpretácie. Výtvarné
zobrazenie pozostáva z nejakých prvkov, ktoré môžeme nazvať výtvarným jazykom. Výtvarný
jazyk tvorí súbor špecifických, v spoločenskom kultúrnom povedomí relatívne
stabilizovaných pravidiel nadväzovania medzi znakmi vo výtvarnom umeleckom diele.“ (Gero
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- Tropp, 2000, s. 8). Vzniká spolu s výtvarnými dielami a výtvarní umelci ho neustále kultivujú
a zdokonaľujú. Výtvarný jazyk odzrkadľuje stav výtvarného umenia v určitej konkrétnej
historickej situácii. Skúmaním výtvarných diel určitého obdobia si možno vytvoriť model
výtvarného jazyka, ktorý platní pre určité obdobie. (Gero - Tropp, 2000).
Základnými stavenými prvkami, ktorými výtvarný jazyk disponuje, sú línia, škvrna
a hmota. Základnými vyjadrovacími prvkami sú tvar, svetlo, farba, materiál. Tieto prvky majú
schopnosť meniť svoje kvality, môžeme ich prispôsobovať iným prvkom, vstupujú do vzťahov
so základnými stavebnými prvkami.
Základné vyjadrovacie prvky vstupujú do vzťahov kvalitatívnych a kvantitatívnych.
Kvalitatívne vzťahy sú tvarové, svetelné, farebné a v súvislosti s materiálom povrchové.
Kvantitatívne vzťahy sa môžu uskutočňovať zmnožovaním elementov a princípmi organizácie.
(Gero - Tropp, 2000).
„Dialektické napätie medzi kvantitatívnymi a kvalitatívnymi vzťahmi vyjadruje
kompozícia. Kompozícia je systém upravujúci vnútornú stavbu výtvarného diela, slúžiaci na
preklenutie emocionálneho, racionálneho, subjektívneho a reálneho, meniaci alebo
vytvárajúci spojenie medzi autorom, realitou a tradíciou výtvarného umenia.“ (Gero - Tropp,
2000, s. 9).
Proces spoznávania a porozumenia umeleckého diela možno rozdeliť do troch etáp:
1. Predbežné poznatky- zoskupujú sa tu poznatky o diele kvôli určeniu jeho miesta v
umelecko-historickom procese. Hľadajú sa odpovede na otázky kto je autor diela,
obdobie vzniku, spoločenské podmienky, určenie diela, technika, podkladový materiál,
rozmery, stav diela a pod. Názov diela je veľmi dôležitým zdrojom informácií, lebo
práve v ňom býva koncentrovaná významová stránka diela.
2. Orientácia - snažíme sa objasniť vzťahy slúžiace na priblíženie sa k dielu, preskúmanie
jednotlivých elementov, určenie hlavnej výrazovej charakteristiky či predbežnej
emócie, umocňujúcu pozitívnu orientáciu psychiky príjemcu.
o Úvahy o diele – reflexie a responzie, ktoré vyvrcholia v interpretácii.
o Algoritmus interpretácie
Algoritmus interpretácie možno najúspešnejšie vytvoriť z modelu výtvarného jazyka. Ten
obsahuje všetky prvky, ktoré sa dajú vo výtvarných dielach nájsť. z tohto modelu si vyberieme
tie prvky, ktoré konkrétne dielo obsahuje.
1. Demonštrácia výtvarného diela v origináli alebo sprostredkovane.
2. Základné údaje o výtvarnom diele, historicko-spoločenské pozadie vzniku, názov, meno
autora, jeho najdôležitejšie diela.
3. Percepcia diela.
 Identifikácia základných stavebných prvkov (línie, škvrny a hmoty) a ich významy.
 Druhové a žánrové zaradenie diela.
 Dekódovanie použitých znakov prostredníctvom:
o tvarovej analýzy diela,
o farebnej a svetelnej analýzy diela
o povrchovej analýzy diela.
1. Analýzy kompozičných princípov.
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2. Odzrkadlenia tradície v tematickej nadväznosti, v jednotlivých elementoch a kompozičných
princípoch (tvar, farba, svetlo, povrch, priestor, rytmus, symetria, rovnováha. . ).
3. Miesto výtvarného diela v celoživotnej tvorbe autora.
4. Miesto autora v dejinách výtvarného umenia.
5. Určenosť diela (napr. oltárny obraz, portrét, socha a pod. ). Ako spĺňa svoju úlohu.
6. Sumarizácia estetických súdov a hľadanie hlbších súvislostí a individuálnych reflexií vo
významovej a obsahovej vrstve diela. (Gero - Tropp, 2000).
Metódy interpretácie
Metód, ktorými sa interpretujú výtvarné diela, je viacero: formálna, obsahová,
ikonografia a ikonológia, psychologická a sociologická línia, štrukturálna, semiotická,
informačná, systémová, teória modelov.
V našej práci sa budeme opierať o štrukturálnu interpretáciu. Táto metóda je základnou
metódou moderných dejín umenia. Umelecké dielo sa chápe ako dynamický celok zložený zo
navzájom si podriadených umeleckých prvkov. Dielo sa interpretuje ako mnohovrstvový
dynamický útvar, vytvorený medzi jeho vnútornými prvkami.
Najvýznamnejším predstaviteľom štrukturalistickej interpretácie výtvarného diela je
Hans Sedlmayer, podľa ktorého je dielo dôsledkom historického procesu, ale súčasne stojí nad
dejinami. Umelecké dielo hodnotí táto metóda podľa troch základných kritérií: jednota,
pôvodnosť, prácnosť. Štrukturalizmus sa opiera o antropológiu, archeológiu, psychoanalýzu,
čerpá zo semiotiky. Umelecké dielo chápe ako znakovú štruktúru.
O metodológiu rozkladania diela na jednotlivé prvky sa zaslúžili pedagógovia a výtvarní
umelci hlavne z Bauhausu. Johanes Itten vidí podstatu umeleckého diela v protikladných
vlastnostiach – kontrastoch : veľký – malý, jednoduchý – zložitý, dlhý – krátky, ostrý – tupý,
plastický – lineárny, hladký – drsný, celok – časť. Vasilij Kandinskij rozčleňuje dielo na základné
prvky: bod, líniu, plochu, farebnosť, faktúru, kompozíciu, rytmus, kontrast a čas. Paul Klee
pokladá za základné elementy širšiu plejádu prvkov: líniu, plochu, bod, hmotu, perspektívu,
priestory, trojrozmerné konštrukcie, rovnováhu, statiku, dynamiku, pohyb, vzhľad, pomernosť,
štrukturálne formovanie, masu, váhu, rytmus, text, štruktúru, smer, kontrast, hustotu, symbol
pohybu, horizont, farebnosť kolmosť, vodorovnosť, farbu a faktúru. (Gero - Tropp, 2000, s. 2829).
Interpretačné aktivity stvárňujúcej výtvarnej interpretácie
Interpretačné aktivity majú dve základné podoby.
 Interpretácia s použitím verbálnych prostriedkov, ktorá smeruje od slovného opisu
diela k výkladovej – exegetickej interpretácii,
 stvárňujúca alebo realizačná interpretácia, ktorá má základ vo vizuálnej interpretácii
prostredníctvom tvorivých výtvarných činností.
Na vizuálnu interpretáciu nadväzujú postupy výtvarnej parafrázy a reinterpretácie.
Tieto postupy dokážu zjednocovať interpretáciu a kreativitu prostredníctvom postupov, ktoré
tvorivým spôsobom podporujú získavanie, spracovanie a zhodnocovanie nových vizuálnych
podnetov. (Gero - Tropp, 2000, s. 63).
Prvoradým cieľom oboch foriem je vytvorenie komunikácie a výtvarnej reakcie na
umelecké dielo. Najúčinnejšie je, ak sa obe formy vzájomne prelínajú.
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Medzi prevažne teoretické aktivity patrí prednáška, výklad, diskusia, prehliadka
galérie, múzea, výstavy.
Praktické – stvárňujúce programy sú založené na reakcii prostredníctvom praktickej
výtvarnej činnosti. Základnou dominantou je miesto výtvarného diela v procese a procesuálna
stránka kontaktu realizovaná výtvarnou aktivitou.
Skúmanie výtvarných diel má rôzne podoby. Špecifické postavenie majú kópia
umeleckého diela a analytické skice. Ďalšími sú voľné napodobenie diela, dotváranie
a ozvláštňovanie diela, výtvarná parafráza a reinterpretácia. Výtvarné dielo možno zámerne
zmeniť, metamorfovať námet, výstavbu, premenou rekvizít presiahnuť až do polôh
scénického aranžovania, fotografického a videozáznamu. Náročnejšie sú formy akcie, eventu,
performance, enviromentu. Multimediálnosť s účasťou zvuku, hudby a pohybu otvára nové
dimenzie pre syntézu pocitov a vnemov z interpretovaného výtvarného diela. (Gero - Tropp,
2000).
PAUL KLEE
Patrí k prvej a zároveň najsilnejšej umeleckej generácii 20. storočia, ku generácii
kubistov, fauvistov, futuristov, expresionistov a raných abstrakcionistov. Nie je zakladateľom
žiadneho nového umeleckého smeru, no do žiadneho sa ani zahrnúť nedá. Vždy stál mimo
ako samostatná umelecká osobnosť, ktorá je významom rovnocenná zakladateľom
moderných smerov. ﴾Encyklopedie světového malířství, 1975﴿.
Bol skvelým grafikom, hudobníkom, filozofom, básnikom, estetikom, kritikom
a teoretikom umenia a vplyvným pedagógom.
Životopis
Narodil sa 18. decembra 1879 vo Švajčiarsku v Münchenbuchsee ako syn profesora
hudby nemeckého pôvodu a matky Bazilejčanky, ktorá bola speváčkou a klaviristkou. Už od
detstva delil svoj záujem medzi hudbu, maliarstvo a poéziu. Ku kresleniu a maľovaniu ho v
detstve priviedla jeho stará mama Fricková. V osemnástich rokoch sa napokon rozhodol pre
maliarstvo. V r. 1898 – 1901 žil v Mníchove. Tu rok študoval na Akadémii výtvarných umení u
Franza Stucka. V r. 1901 odišiel s priateľom sochárom Hermannom Hallerom na ročný pobyt do
Talianska. Tu na neho najsilnejšie zapôsobilo dielo Leonarda daVinci a akvárium v Neapole.
z Talianska sa vracia k rodičom do Bernu, kde si privyrába v orchestri ako huslista. V roku 1906
si v Mníchove berie za manželku klaviristku Lilly Strupfovú. O rok na to sa im narodí syn Felix
Paul. Manželka vyučuje hru na klavíri a Klee sa stará o domácnosť a občas maľuje.
S priateľmi Marckem a Moillietom odišiel v r. 1914 do Tuniska. Bola to rozhodujúca
cesta pre jeho umelecký vývoj.
Prvú svetovú vojnu prežil síce v uniforme, no v zázemí. Vďaka otcovi pracoval ako
úradník a maľoval i kamufláž na nemecké lietadlá. Tragickosť vojny si naplno uvedomil, keď na
bojisku zahynuli jeho priatelia, maliari Macke a Marc.
V 20. rokoch začal Klee pôsobiť na Škole umenia a dizajnu Bauhaus, vyučuje vo
Weimare﴾1920 - 1926﴿, potom v Dessau﴾1926 - 1931﴿. V r. 1928 bol mesiac v Egypte.
s Bauhausom ruší zmluvu v roku 1931. Odchádza do Düsseldorfu, kde mu Akadémia výtvarných
umení ponúka miesto profesora. O dva roky neskôr ako nepriateľ hitlerizmu opúšťa Nemecko
a usadí sa vo švajčiarskom Berne. V Nemecku bol ako umelec pranierovaný a jeho diela boli
z galérií a múzeí odstránené. Od roku 1935 ho sužovala ťažká nemoc. Až po smrti bola nemoc
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identifikovaná ako progresívna sklerodermia. Zomrel 29. 6. 1940v Muralte - Lokarne vo
Švajčiarsku.
Umelecký vývin maliara
Svojrázny umelecký štýl Paula Kleea bol ovplyvnený viacerými umeleckými trendmiexpresionizmom, kubizmom, surrealizmom, abstrakciou.
Klee začínal ako kresliar a grafik.“Vôľa tvoriť“ sa v ňom prebudila v r. 1900. Po krátkom
štúdiu na mníchovskej akadémii sa vydal v r. 1901 na ročnú cestu do Talianska. Pobudol v Ríme
vo Florencii, v Neapole. Zaujímal sa o starokresťanské umenie, architektúru ranej renesancie i
fantastickú vynaliezavosť prírody v neapolskom Akváriu. Prvé dielo, ktoré podľa neho za niečo
stálo, vytvoril v r. 1903. Bol to lept Panna na strome. V r. 1903 – 1905 vytvoril sériu satirických
leptov nazvaných Invencie, na ktorých zachytil znepokojujúco deformované bizarné postavy. V
roku 1905 podnikol. cestu do Paríža, kde sa zoznámil s impresionizmom.
Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1910 v Berne. Tá bola presunutá ešte do troch
švajčiarskych miest. V rokoch 1908 až 1910 Klee objavuje diela Cézanna, Van Goga a Matissa.
Spriatelí sa s Kandinským, s Franzom Marcom a ďalšími členmi spolku Der blaue Reiter ﴾Modrý
jazdec﴿, členom ktorého sa stane aj on. V roku 1912 sa v Paríži stretáva s R. Delaunayom ﴾jeho
knihu o svetle preložil v r. 1913﴿, ktorého kubistická a orfistická tvorba bola pre neho veľkou
inšpiráciou.
Prelomový význam pre Kleea mala jeho cesta do Tunisu a Kairánu﴾1914﴿. Bol unesený
a fascinovaný africkou krajinou s kubickou architektúrou a žiariacimi farbami. Do Denníka,
ktorý písal od r. 1897 – 1918, si zaznamená slová hovoriace o tom, že sa v jeho živote i v jeho
umení otvára nová éra: „Ja a farba sme dokonalí spojenci, som maliar!“ Pod vplyvom týchto
zážitkov tvorí predovšetkým akvarely. Prvé olejomaľby začal síce tvoriť počas vojny, ale ešte po
nej prevažnú časť jeho diela tvorili akvarely.
Počas vojny, mu dokonca usporiadali niekoľko výstav. To ho vynieslo na post najlepších
mladých maliarov tej doby.
V 20. rokoch, počas jeho pôsobenia v Bauhause, kde mal na neho vplyv predovšetkým
Kandinskij, sa Kleeovo dielo rozrástlo do neobyčajnej šírky. V roku 1923 Klee, Kandinskij,
Jawlensky a Feininger vytvárajú skupinu Die blaue Vier ﴾Modrá štvorka﴿. Spoločne cestujú po
Spojených štátoch usporadúvajú výstavy a prednášky o modernom umení a pôsobení farieb v
obraze. Okolo roku 1924 zachytil Klee svoje úvahy o umení a tie vyšli v nasledujúcom roku pod
názvom Pedagogický zápisník, v ktorom úryvkovite objasňuje svoju estetiku, analyzuje
primárne obrazové prvky a skúma ich tvorivé možnosti. V roku 1925 vystavoval svoje diela so
surrealistami v Paríži.
Mesačná cesta do Egypta v r. 1928 mala v jeho neskoršom tvorivom období podobný
význam, ako cesta do Tuniska.
V rokoch 1933 a 1934 vystavoval v Londýne a v Paríži. Tu sa konečne zoznámil s Pablom
Picassom, dielo ktorého veľmi obdivoval.
Umelcovi začala mimoriadne sťažovať maľovanie choroba. Tá sa u Kleea ozvala dva roky
po nedobrovoľnom odchode z Nemecka. V r. 1936 za rok namaľoval len 25 prác. Tri roky pred
tým až päťsto. Svoj maliarsky štýl zjednodušil a prispôsobil chorobe. Vďaka dočasnému
zlepšeniu jeho zdravotného stavu i povzbudivej návšteve Picassa a Kandinského, vytvoril v r.
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1939 až tisícdvesto prác. Jeho posledné práce sú naplnené smútkom, ale i ľudskosťou a snahou
vyrovnať sa s ťažkosťami života.
Svetonázor, filozofia umelca
Nad Kleeovým dielom by ako motto mohla stáť veta z jeho Tvorivého vyznania:
„Umenie nereprodukuje, ale robí viditeľným.“ Jeho umenie robí viditeľným pomyselný
svet ideí, pocitov a predstáv vzbudených dotykom so skutočným svetom. Jeho podobenstvá sú
tak mnohostranné, že je ťažko vypovedať, čomu všetkému sa podobajú. ﴾Míčko, 1969﴿.
Kleeovu filozofiu a estetiku možno vyčítať nielen z jeho denníkových záznamov, ale aj
z teoretických výkladov určených pre verejnosť: Tvorivé vyznanie ﴾1918﴿, Pedagogický
zápisník ﴾1925﴿, o modernom umení ﴾1945﴿.
Umelec zdôrazňoval estetickú svojprávnosť obrazu: „Tak ako človek, má i obraz kostru,
svaly a kožu. Možno hovoriť o zvláštnej anatómii obrazu. Obraz s námetom „nahý človek“
musí byť utváraný nielen podľa ľudskej, ale podľa anatómie obrazu.“ ﴾Míčko,1969﴿. V
Kleeovom poňatí umelec tvorí podľa prírody, ale nie napodobňovaním jej foriem, no v duchu
jej procesov a zákonitostí, pretvorených podľa obrazovej plochy a oživených umelcovou
fantáziou. Umelca prirovnáva ku kmeňu stromu. Jeho orientáciu vo veciach prírody a života
prirovnáva ku koreňom, z ktorých stúpa miazga, tá prejde umelcom, jeho okom a dielo je
stromovou korunou. ﴾Míčko, 1969﴿.
Obraz začínal maľovať bez akéhokoľvek vedomého zámerného úmyslu.“ Maliar vie
mnoho, ale vie to až potom.“ ﴾Encyklopedie světového malířství, 1975﴿.
Neobyčajne diferencovaná je i výtvarná reč Kleeových obrazov. Jeho primárnym
vyjadrovacím prostriedkom je línia. Línia duchaplná, subtílna, intelektuálne vybrúsená,
schopná snovať krehké pavučiny myšlienok, konštruktívna i melodická, silná, elementárna.
﴾Míčko, 1969﴿. O použití čiary ako výrazového prostriedku Klee napísal, že chcel len vziať čiaru
na prechádzku. s usporiadanou kresbou súvisí farba, ktorá stupňuje jej účinok. Vďaka
Cézannovi sa Klee presvedčil, že podstata nie je vo vonkajšku, lež v hĺbke, a tak farbami na
povrchu vyjadruje túto vnútornú silu. ﴾ Od Maneta po Pollocka, 1969﴿. Farebné spektrum
a priestor sú u Kleea definované pohybom energie, ktorá pochádza z jeho mysle. Vo svojich
dielach sa obracia k metaforickým podobnostiam, ku skrytým štruktúram a hybným silám,
k tomu, čo vzniká, deje sa a rastie.“Pohyb je v základe všetkého diania.“ ﴾Míčko, 1969﴿.
Pri svojej práci sa Klee s nevídanou voľnosťou oddával improvizáciám fantázie.
Neusiloval sa robiť maľbu logicky. Hovoril: „Učíme sa poznať niečo od koreňa, učíme sa
predhistóriu viditeľného. Ale to nie je ešte najvyšší stupeň umenia. Na najvyššom stupni sa
začína tajomnosť.“ a tak Klee dospieva k tomuto základnému vyznaniu: “Intuícia sa nedá ničím
nahradiť.“ ﴾Od Maneta po Pollocka, 1969﴿.
Umelcovo dielo nie je ľahko čitateľné. Nenachádzame v ňom žiadne maliarske klišé. V
čase, keď sa moderné umenie zbavovalo starých konvencií, siahol Klee k detskej kresbe.
Umelec ale neodhodil ani intelektuálnu kultivovanosť, ani umeleckú rafinovanosť moderného
maliara. V mnohých jeho dielach sa vinie humor v najrôznejších podobách. z jeho predstáv
ovládaných hudbou a snom rástli obrazy nevídaných svetov. Obsahom jeho umenia sa stala
nielen hudba a poézia, ale celý svet dejín, fantázie, umenia. V Kleeovej osobnosti sa
obdivuhodným spôsobom spojila silná fantázia s jasnou konštruktívnou logikou. U

192

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM A SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

máloktorého umelca existovali tak výrazné protiklady medzi presnosťou matematického
myslenia a detskou naivitou, filozofickou hĺbavosťou a fantazijnou predstavivosťou.
Klee neustále skúšal a experimentoval aj v technologickej oblasti. Skúšal rôzne
materiály, kombinoval techniky. Používal vrecovinu, plátno, ľan, látky, i tapety. Pracoval
s akvarelom, tušom, olejom, pastelom, tvoril rytiny, grafiky. ﴾Encyklopedie světového malířství,
1975﴿.
Takmer celé jeho dielo je namaľované alebo nakreslené na plátnach, kartónoch
a papieroch malých rozmerov. Čo si ale nedoprial na rozsahu, akoby získal na hĺbke.
Jeho dielo je mnohotvárne a popritom koherentné, rozptýlenédo tisíc kusov, a predsa
syntetické. Je spojené s expresionistickým prúdom, avšak nemožno ho zužovať značkou
žiadneho -izmu. Toto dielo potvrdzuje svoju životnú trvalosť a stále vzrastajúcu rezonanciu.
﴾Míčko, 1969﴿.

EXPRESIONIZMUS
Expresionizmus (expression = výraz) ako umelecký smer vzniká na začiatku 20. storočia
najprv vo výtvarnom umení, neskôr v hudbe a literatúre. Hoci sa tento termín ojedinele
používal už koncom 19. storočia, dnešné používanie tohto slova sa pravdepodobne začalo v
roku 1901, kedy boli v Paríži v Salon des Indépendants vystavené maľby maliara Juliena
Augusta Hervého pod názvom „Expressionisme”. Paradoxne práve vo Francúzsku bol neskôr
tento pojem nahradený slovom fauvizmus.
V Nemecku, kde sa expresionizmus rozvíjal najviac, tento výraz vo vzťahu k maliarstvu
prvýkrát použil umelecký historik Aby Warburg. Všeobecne známym sa tento pojem stáva v
roku 1911 na 22. výstave berlínskej Secesie vo Švédsku, Anglicku a Nemecku. Pod názov
expresionizmus sa vtedy začalo zahrňovať všetko, čo vzniklo po naturalizme a impresionizme.
Spresnenie termínu priniesla kniha Paula Fechtera Der Expresionismus, ktorá vyšla v roku
1914.
Expresionizmus kladie dôraz na vyjadrenie skutočnosti pomocou pocitov, dojmov,
vlastného prežívania. Vznikol. ako protiklad impresionizmu a naturalizmu.
Expresionizmus sa síce zrodil pred prvou svetovou vojnou, avšak väčšiu popularitu získal
až po nej. Finančná a psychická kríza predovšetkým v Nemecku ﴾ako v porazenej krajine﴿
predstavovala pre rozvoj expresionizmu ideálne podmienky. Práve expresionizmus reagoval na
vtedajšiu civilizačnú krízu, odzrkadľoval pesimizmus, zúfalstvo, melanchóliu, rezignáciu.
Sústreďoval sa predovšetkým na tienisté stránky života, na telesné, duševné a sociálne
utrpenie.
Výtvarné umenie v expresionizme je charakteristické zameraním sa na vnútorné
psychické stavy, psychické prežívanie, emocionálny vzruch. Prejavuje sa deformáciou farieb
a tvarov. Farebné plochy sú často ohraničované linkou, používajú sa čisté farby. Využíva sa
protiklad svetla a tieňa. Pre zvýšenie efektu zážitku dochádza často k deformácii reality. Tento
smer reprezentovali predovšetkým skupiny Die Brücke a Der blaue Reiter.
Zárodočnou bunkou nemeckého expresionizmu je skupina Die Brücke. (Most), založená
v Drážďanoch v roku 1905. Okrem maľby, jeho najosobitejšou zložkou bol grafický prejav,
obzvlášť drevoryt a drevorez.
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V roku 1911 zakladajú Kandinskij, Kubin, Marc a Münterová skupinu Der blaue Reiter
(Modrý jazdec). Bolo to úplne voľné združenie vyhranených individualít. Odmietali akademické
tradície a hlásali, že vnútorný svet farieb privádza diváka do vnútorného sveta pocitov. Po
vypuknutí 1. svetovej vojny sa skupina rozpadla.
Najvýznamnejšími predstaviteľmi expresionizmu sú napríklad: Edward Munch, Vasilij
Kandinskij, Paul Klee, Franz Marc, Oskar Kokoschka. .
V období fašizmu boli diela expresionistov vyhlásené za zvrhlé umenie. k obratu došlo až
po 2. svetovej vojne.

ETICKÉ ODKAZY UKRYTÉ VO VYBRANÝCH DIELACH PAULA KLEEA
V súčasnosti sa veľa hovorí o globálnych problémoch, ktoré ohrozujú človeka v jeho
fyzickej existencii. Nemenej závažné sú ale etické a výchovné problémy ohrozujúce človeka v
jeho existencii duchovnej. ﴾Olivar, 1999﴿. Poslaním etickej výchovy je vychovávať osobnosť
s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. ﴾ŠVP, Etická výchova, 2011 ﴿.
V horizontálnej rovine môže etická výchova spolupracovať so všetkými vyučovacími
predmetmi. Vo výchovnom programe má implicitne zahrnuté mnohé podnety, ktoré sú
súčasťou ich cieľov. Týka sa to, samozrejme, aj výtvarnej výchovy.
Formovanie celistvej osobnosti je totiž i jej cieľom i ona sa spolupodieľa na rozvíjaní
cítenia, vnímania, intuície, fantázie, analytického myslenia, poznávania aj na rozvoji zručností
žiaka.
Zdokonaliť, zlepšiť a uľahčiť výchovnovzdelávaciu prácu umožní učiteľovi aj recepcia
a interpretácia umenia. V rámci prepojenia výtvarnej a etickej výchovy interpretáciu
umeleckého diela môžeme využiť vo všetkých etických témach: Komunikácia, Dôstojnosť
ľudskej osoby, Úcta k sebe, Pozitívne hodnotenie druhých, Vyjadrovanie a komunikácia
citov, Empatia, Asertivita, Reálne a zobrazené vzory, Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie
sa i v nadstavbových témach Rodina a Ochrana prírody a životného prostredia. Na
interpretáciu veľmi vďačná je aj téma Tvorivosť a iniciatíva, kde možno prehĺbiť kreativitu ﴾aj v
oblasti medziľudských vzťahov a riešení najrôznejších problémov﴿, rozšíriť obrazotvornosť či
predstavivosť detí.
Paul Klee nám zanechal tajomne otvorené, podmanivé a senzitívne diela. Tie sú priam
predurčené na to, aby boli na hodinách etickej výchovy interpretačne využívané.
Sám umelec mal k deťom veľmi blízko. Obdivoval výtvarné diela detí, nadchýnala ho ich
jednoduchosť, čistota, ale i naivita. Detské kresby nepokladal za čmáranice, ale za hodnotné
a veľmi inšpiratívne dielka. Množstvo výtvarných diel z mimoriadne bohatého odkazu umelca
﴾vytvoril viac, než desaťtisíc﴿ cárp je svojou umeleckou rečou detskej duši blízke a očami i
srdcom detí čitateľné.
Sme presvedčení, že tvorivá interpretácia diel Paula Kleea nielenže obohatí hodiny
etickej výchovy, ale prispeje predovšetkým k obohateniu vnútorného sveta detí.
Z bohatej škály Kleeových diel sme vybrali ako príklady na tvorivú interpretáciu obrazy:
Zlatá rybka, Komická stará dáma, Krajina so žltými vtákmi, Ad marginem, Legenda o Níle,
Mačka a vták.
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Obraz Zlatá rybka zachytáva podmorský svet plný tajomstiev. Obmedzený počet farieb
využíva umelec veľmi pôsobivo. Na tmavom, takmer čiernom pozadí umiestnil Klee veľkú žltú zlatú rybku. Je dominantná a obklopuje ju niekoľko menších, tlmenou červenou farbou
namaľovaných rýb. Sú umiestnené v rohoch obrazu. Morská flóra a vlnky sú zobrazené modrou
linkou a bodkami. Okolo žltej rybky voda sčerená nie je, nerastú tam ani rastliny. Vyvoláva to
dojem, akoby zlatá rybka s otvorenými ústami šírila strach. Dosvedčuje to i správanie sa
ostatných rýb, ktoré ako keby unikali z jej dosahu preč.
Paul Klee je známy neobyčajným majstrovstvom v narábaní s farbami. Mal mimoriadny
cit pre farbu a farebnosť. Farba pre neho nie je čímsi doplnkovým, ale je neoddeliteľnou časťou
skladby obrazu. ﴾Od Maneta po Pollocka, 1973﴿. Jeho paleta je občas žiarivá, nie však krikľavá.
Cítiť to i z tohto diela.
Žltá farba, ktorú použil, je farba teplá, žiariaca na všetky strany. Často zastupuje zlatú. Ak
je uzatvorená, pôsobí znepokojujúco, bodavo. Takýmto dojmom pôsobí i žltá farebnosť zlatej
rybky.
Modrá je farba chladná. Vyvoláva pocit hĺbky, vzdialenosti, nekonečna. Táto farba
symbolizuje aj pokoj, komunikáciu, pochopenie.
Čierna pohlcuje, schováva, je definitívna, symbolizuje koniec, tmu, ale i začiatok.
Červená farba je farbou života, energie, aktivity, pohybu, sily. Prebúdza radosť, ale i
agresivitu.
Pri interpretácii tohto obrazu možno použiť voľné napodobenie diela. So žiakmi
analyzujeme význam, symboliku farieb, ktoré umelec naobraze použil a pomenúvame význam
motívu na obraze. Počítame s tým, že dielo je mnohoznačné, a teda môže mať viacero
významov.
Interpretáciu obrazu Zlatá rybka možno využiť v základných etických témach:
Vyjadrovanie a komunikácia citov, Empatia, Asertivita, Tvorivosť a iniciatíva, prípadne v
aplikačnej téme Ochrana prírody a životného prostredia.
Motív obrazu možno napríklad využiť na rozvíjanie a prehlbovanie asertívneho správania
a empatie, pri ktorom sa dieťa učí správať sa prosociálne, mať ohľad na legitímne práva
druhého. Učí sa správne reagovať na city iných či vciťovať sa do ich prežívania.
Tento obraz namaľoval Paul Klee počas pôsobenia na Bauhause, kde učil. Klee celý svoj
život vášnivo miloval hudbu, predovšetkým operu. Takmer denne hrával na husliach, písal
hudobné kritiky. Hudba sa stala silným zdrojom inšpirácie pre jeho tvorbu. Vo svojich 21
rokoch si o portrétnom umení do denníka zaznamenal úvahu : „Niektorí ale nedokážu rozoznať
pravdivosť môjho zrkadla. Nech si uvedomia, že tu nie som preto, aby som zobrazoval povrch
vecí, ﴾to môže zastúpiť fotografia﴿, ale aby som prenikol. do ich vnútra. Moje zrkadlo skúma
hĺbku ľudského srdca. Slová vpisujem do čela a okolo kútikov úst. Tváre v mojich obrazoch sú
pravdivejšie ako tie skutočné.“ (Grapheion. cz, internetové noviny).
Hudba zanechala svoju silnú pečať i na tomto obraze. Klee využíva esovite prehnuté
tvary podobné husľovému kľúču. Hudba rodí nové formy, ako sú vlnovky, špirály, slučky. Maliar
cítil, že vzájomné pôsobenie línií, rovnako ako hudobných tónov, udržuje celú škálu možností
expresionistického vyjadrovania, od pokoja až po nepokojné vírenie.
Dáma na obraze nepredstavuje konkrétneho človeka, ale postavu, ktorú možno
kedykoľvek stretnúť v opere. V ruke drží ďalekohľad, jeho guľaté sklá súmerne odrážajú
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farebné odtiene. Po ľavom líci jej steká jedna červená slza. Ústa sa stáčajú do zvláštnych
vlnoviek, majú tvar motýľa. Vlnovky pripomínajú husľový kľúč. Dáma predstavuje typ
elegantného, citlivého, kultivovaného človeka, ktorý je však i trochu komický a zvláštny.
(Grapheion. cz, internetové noviny).
Interpretáciu tohto obrazu odporúčame využiť v témach Dôstojnosť ľudskej osoby,
Pozitívne hodnotenie druhých alebo v téme Vyjadrenie a komunikácia citov.
Pri tvorivej interpretácii tohto diela možno rozvíjať pojem ľudskej dôstojnosti zakotvený
vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv či problematiku tolerancie. Obraz dáva takisto široký
priestor na hľadanie pozitívnych vlastností človeka, umožňuje rozvíjať problematiku
interpersonálnych vzťahov pri ktorých si dieťa uvedomí tak vlastné city, ako i city druhých.
Keďže ide o portrét, dáva nám to aj možnosť rozvíjať myšlienku, že nielen oči, ale i tvár je
zrkadlom duše. V neposlednom rade je tu priestor poukázať na to, že človeka treba posudzovať
podľa skutkov a správania, nie podľa fyzického zjavu, teda učiť deti prijímať a tolerovať
predovšetkým fyzickú odlišnosť iných, ktorá sa stáva živnou pôdou šikanovania.
Interpretáciou dôjde k organickému prepojeniu medzipredmetových vzťahov - etická
výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova .
Dielo odporúčame interpretovať jeho voľným napodobením, prípadne využitím
výtvarnej parafrázy –roláže . Sú to podľa nás vhodné cesty pre jeho aktívnu výtvarnú
interpretáciu a percepciu. Pri voľnom napodobení je potrebné počítať s tým, že dieťa nebude
schopné prispôsobiť svoj rukopis a celú výpoveď interpretovanej predlohe. Je možné, že sa
sústredí na časti, ktoré ho zaujali a tie vo svojej práci zvýrazní.
Paul Klee bol fascinovaný prírodou ako takou. Zmeny, premeny, rast a pohyb, procesy,
ktoré charakterizujú všetky jeho diela, dosiahli vrchol v jeho umeleckom skúmaní rastlín,
záhrad, krajiny. Na prvý pohľad sa Krajina so žltými vtákmi javí ako detinská, ale pri bližšom
skúmaní sa nám objavujeme skrytý svet. Vystupuje pred nami akási snová krajina plná zjavení,
ktoré sa pred očami postupne vyjasňujú. Obraz je poeticky výstredný a pocitový, vťahuje nás
do sveta fantázie a tajomnosti.
Žiarivosť farieb dosiahol Klee tým, že farby naniesol na čierne pozadie. A tak sa pred
nami zjavuje tajomný les s podivnou žiarivou flórou i faunou.
Pri interpretácii diela by sme použili výtvarnú parafrázu, presnejšie kol. áž. Je to pre deti
zaujímavý, tvorivý spôsob, pri ktorom sa dá naplno využiť svet detskej hravosti a fantázie. Pri
tomto spôsobe interpretácie sa plnou mierou výtvarne realizujú i deti, ktoré sú menej výtvarne
zdatné. Obraz Krajina so žltými vtákmi možno tvorivo využiť predovšetkým v nadstavbovej
téme Ochrana prírody a životného prostredia. V dnešnom svete je to vysoko aktuálny
problém. Čoraz častejšie sme svedkami prírodných zmien, ktoré sú akýmsi zdvihnutým
varovným prstom prírody voči konaniu človeka. Deti vo všeobecnosti majú veľmi pozitívny
vzťah predovšetkým k zvieratám. Je to dôležitý východiskový bod, ktorý treba pri tvorivej
interpretácii tohto diela naplno využiť.
Podobným spôsobom možno využiť aj diela Paula Kleea Vtáčia záhrada a Magické ryby,
ktorého relaxačná scéna odráža hlbinný morský svet plný žiarivých farieb.
Kompozícia Ad marginem je jedným z nespočetných dokladov bohatej Kleeovej básnickej
obraznosti, jemnej citlivosti a hudobnosti. Klee ako tvorca vzrušujúcich výjavov na malej ploche
prebádal krehký svet predstáv a fantázie do neslýchaných hĺbok. ﴾Pijoan,1970﴿. V jeho
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ponímaní umelec tvorí podľa prírody, ale nie napodobovaním jej foriem, ale v duchu jej
procesov a zákonitostí pretvorených podľa logiky obrazovej plochy a oživených umelcovou
fantáziou. (Lamač, 1968).
Obrazu dominuje slnko – červený kruh v strede. Ako darca života šíri okolo životodarnú
energiu a teplo. Tento pocit je umocnený teplým, jemne žltým pozadím. Ako prírodná sila,
uvádza všetko živé na Zemi do pohybu. Po obvode, akoby ornament, rastie fantazijná,
jednoduchými tenkými, linkami nakreslená flóra. Fantazijným snovým dojmom pôsobí aj vták,
jediný zástupca fauny na obraze.
Interpretáciu možno začleniť do témy Tvorivosť a iniciatíva, pričom je dôležité zdôrazniť,
že snívanie a fantázia obohacujú vnútorný, duchovný svet každého človeka.
Tento obraz nám dáva možnosť využiť dotváranie a ozvláštňovanie výtvarného diela,
kde žiaci voľne, kreatívne dotvoria jeho časť, pričom môžu naplno zapojiť svoju fantáziu. Deti
sa zahrajú na umelcov, zažijú pocit záhady, istého napätia i očakávania pri porovnávaní vlastnej
práce s originálom.
V roku 1928 podnikol. Paul Klee mesačnú cestu do Egypta. Ako citlivého umelca ho
exotická kultúra tejto krajiny tvorivo mimoriadne inšpirovala. Obraz Legenda o Níle zachytáva
symboly Egypta, krajiny, ktorá je kolískou jednej z najstarších civilizácií, mystickú krajinu
faraónov a pyramíd. Týmito symbolmi sú životodarná rieka Níl a „písmo bohov“– hieroglyfy.
Rieka je na obraze naznačená modrými, vzájomne sa prekrývajúcimi obdĺžnikmi rôznej
intenzity. Akoby po hladine sú rozsypané písmená – hieroglyfy. V strede obrazu je loď,
neodmysliteľná súčasť života ľudí pri rieke. Na obraze je naznačená i flóra a riečna fauna.
Interpretáciu obrazu možno tvorivo využiť pri téme Komunikácia, pri ktorejrozvíjame
myšlienku verbálnej, neverbálnej i písomnej komunikácie medzi ľuďmi aj význam písma v
dejinách ľudstva ako systému znakov, slúžiacemu na zaznamenávanie myšlienok. Rieka Níl
môže symbolizovať aj rieku času.
Pri interpretácii obrazu je vhodné použiť voľné dotváranie časti výtvarného diela. Pri
tejto činnosti žiakov určite zaujme práca s hieroglyfmi. Zaujímavé bude aj porovnávanie
žiackych prác s originálom.
Paul Klee sa netajil obdivom k výtvarnému umeniu detí kvôli jeho priamočiarosti
a farebnosti. Hovoril: Prapočiatky umenia nájdeme rovnako v etnografických zbierkach, ako v
detskej izbe. Nesmejte sa. Deti to taktiež vedia, a v tom, že to vedia, je veľká múdrosť. (Lamač,
1968, s. 180).
V alegórii Mačka a vták sa korisť objavuje v pasci lovcovej mysle. Maliar sa zameriava na
myslenie, zviditeľňuje tajné predstavy. Táto jednoduchá dvojrozmerná metóda rozlišovania
vnútra zvonku bola používaná už pred tisícročiami pri primitívnych kresbách. Ako mnoho
svojich obrazov, aj tento začal Klee maľovať bez akéhokoľvek vedomého úmyslu. Maľoval čiary,
kruhy, odtiene farieb a zistil, že do obrazu vstúpila mačka, jeho obľúbené zviera. Klee miloval
jednoduché používanie farieb a línií.
Farebná paleta obrazu je pokojná. Vinie sa od odtieňov žltohnedej, až po miesta s farbou
zelenomodrou. Dojem detskej kresby vyvoláva Klee používaním tvarov a línií.
Mačkine oči sú oválne, uši a nos majú trojuholníkový tvar. Špička nosa má tvar
červeného srdca. Zviera pôsobí na nás bdelo, hrozivo, ale tiež pokoje.
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Toto dielo možno interpretačne využiť v téme Tvorivosť a iniciatíva alebo v
nadstavbovej téme Ochrana prírody a životného prostredia.
Ako najvhodnejšia interpretačná možnosť sa nám javí voľné napodobenie výtvarného
diela.

ZÁVER
V práci Etické odkazy v diele Paula Kleea a ich výtvarné zobrazenie bolo naším cieľom
vizuálne zobrazenie danej témy cez vybrané výtvarné médium prostredníctvom metódy
tvorivej interpretácie, vyhľadanie etického odkazu vo vybraných dielach Paula Kleea
a načrtnutie možností ich výtvarného zobrazenia.
V prvej časti práce sme objasnili pojem tvorivá interpretácia, venovali sme sa pojmu
algoritmus interpretácie a napokon sme osvetlili interpretačné metódy a interpretačné aktivity
stvárňujúcej výtvarnej interpretácie. Interpretáciou sa príjemca sústreďuje na kvalitu
poznatkov, preniká do hĺbky problémov, je v tomto procese citovo angažovaný.
Z tvorivých metód sme sa v práci opierali o štrukturálnu interpretáciu. Umelecké dielo sa
chápe ako dynamický celok zložený zo navzájom si podriadených umeleckých prvkov.
Najvýznamnejším predstaviteľom štrukturalistickej interpretácie výtvarného diela je Hans
Sedlmayer, o metodológiu rozkladania diela na jednotlivé prvky sa zaslúžili pedagógovia
a výtvarní umelci hlavne z Bauhausu. Johanes Itten, Vasilij Kandinskij, Paul Klee.
Interpretačné aktivity majú dve základné podoby. Interpretácia s použitím verbálnych
prostriedkov a stvárňujúca alebo realizačná interpretácia.
Druhá časť priblížila životné osudy Paula Kleea, cestu jeho umeleckého vývinu, ako aj
svetonázor a filozofiu umelca. Tvorbu svetoznámeho maliara nemožno jednoznačne zaradiť do
žiadneho „-izmu“. Stál mimo ako samostatná tvorivá osobnosť. Najčastejšie je zaraďovaný
k expresionizmu. Aj z tohto dôvodu sme pri výbere diel siahli po jeho expresionistickej tvorbe.
Expresionizmus (expression = výraz) ako umelecký smer vzniká na začiatku 20. storočia najprv
vo výtvarnom umení, neskôr v hudbe a literatúre. Expresionizmus kladie dôraz na vyjadrenie
skutočnosti pomocou pocitov, dojmov, vlastného prežívania.
V tretej časti sme prostredníctvom šiestich vybraných diel – Zlatá rybka, Komická stará
dáma, Krajina so žltými vtákmi, Ad marginem, Legenda o Níle, Mačka a vták - načrtli možnosti
tvorivej interpretácie diel umelca a jej začlenenie do konkrétnych tém etickej výchovy.
z aktívnych výtvarných činností sme podľa typu obrazu vybrali voľné napodobenie diela,
dotváranie a ozvláštňovanie umeleckého diela, výtvarnú parafrázu a reinterpretáciu – kol. áž
a roláž. V každom diele sme objavili hlboké etické odkazy umelca aj pre dnešnú dobu a načrtli
sme ich využitie v jednotlivých témach etickej výchovy.
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KRESBA AKO NÁSTROJ ZOBRAZOVANIA ETICKÉHO POSOLSTVA
V ROZPRÁVKACH
Renáta MURÁŇOVÁ
Abstrakt
Obsahom práce je objasnenie základných pojmov týkajúcich sa témy práce a následné
spracovanie a vizualizácia daného problému s verbálnym rozborom ilustrácií od viacerých ilustrátorov
rozprávok. Cieľom práce je analyzovať vybraný rozprávkový text a pomocou kresby vytvoriť vlastnú
ilustráciu s dôrazom na etické posolstvo danej rozprávky.
Kľúčové slová: ilustrácia, rozprávka, etické posolstvo

ÚVOD
Žijeme vo svete neuveriteľného technického pokroku, ale aj vo svete, ktorý smeruje ku
globalizácii a zápasí s množstvom problémov, sociálnych napätí a strachu. Ak sa podujmeme
otvoriť otázku etiky, musíme skonštatovať, že to nie je ľahká úloha. Tradičné hodnoty a väzby
sú narušené a spochybnené. Citlivým meradlom duchovnej klímy spoločnosti je umenie, lebo
zachytáva všetky zložitosti doby a jedinca v nej. Písať o etických otázkach v umení je dnes
zložité. Vo vzťahu k etike sa dnes zastáva názor, že umenie stojí nad ňou, a teda nie je jej
kritériom nijako viazané, že tvorivý čin a umelecký zámer nie sú viazané žiadnymi morálnymi
normami. Všetko je dovolené. Problematika umenia je dôležitá, aj keď je vo všeobecnosti
podceňovaná. Bežná populácia totiž žije mimo vedomého kontaktu s umením. Nerozumie mu,
nepotrebuje ho a myslí si, že sa ho netýka. Je to však mylný názor. Preto sme sa rozhodli
spracovať uvedenú tému a hľadať etické posolstvá práve v umení.
Hlavný význam práce spočíva v jej praktickom využití na hodinách etickej výchovy. Jej
poslaním je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou. Pri plnení
tohto poslania nejde iba o poskytovanie informácií, ale predovšetkým o zážitkové učenie. V
tomto vidíme prínos práce. s rozprávkami a ich ilustráciami sa dieťa stretáva od útleho veku. Sú
vynikajúcim prostriedkom pre zážitkové učenie, hľadanie etických posolstiev a utváranie si
rebríčka etických hodnôt.
V prvej časti práce sme stručne objasnili základné pojmy, ktorým sa v práci venujeme. V
druhej časti sme porovnávali niekoľko ilustrácií od rôznych ilustrátorov rozprávok. V záverečnej
etape sme sa pokúsili o vizualizáciu etického posolstva vybranej rozprávky vo vlastnej kresbe.
Umenie ovplyvňuje pociťovanie a spoluvytvára hodnotový systém človeka. Tak môže
učiteľ na hodinách etickej výchovy pôsobiť na mravný vývin dieťaťa i prostredníctvom
výtvarných ilustrácií. A práve cieľom tejto práce je ukázať ako aj prostredníctvom výtvarného
umenia môžeme ovplyvniť rebríček hodnôt mladého jedinca.

ETICKÉ HODNOTY
V súčasnosti sa veľa hovorí o globálnych problémoch, ktoré ohrozujú človeka. Nemenej
závažné sú však etické a výchovné problémy, ktoré ohrozujú človeka a jeho duchovnú
existenciu. Pre človeka ako osobnosť je potrebné nielen vzdelanie, ale aj výchova
a sebavýchova. Už v najnižšom stupni vývoja sa na príkladoch a modeloch správania a vzťahov
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v rodine kladú základy etiky a prosociálneho správania dieťaťa. Tieto sa počas školskej
dochádzky edukačným procesom prehlbujú a celoživotne sa utvrdzujú a využívajú. Etická
výchova pomáha pri hodnotovej orientácii a formovaní postojov mladých ľudí, kultivuje
osobnosť žiakov, učí ich orientovať sa v životných aj umeleckých hodnotách. Aby však bola
etická výchova účinná, vyžaduje si systematické a dlhodobé pôsobenie. Vytvára tak základ, na
ktorý je možno nadviazať pri preberaní konkrétnych etických aspektov spoločenského života.
Človek sa správa podľa zvnútornených mravných hodnôt a pravidiel správania. Keď sa
rozhoduje na základe svojho vedomia, svedomia a osvojených mravných hodnôt a nie podľa
verejnej mienky alebo iných vonkajších kritérií, smeruje k morálnej zrelosti.
Celá ľudská činnosť je predovšetkým tvorba hodnôt, úsilie o ich udržanie,
rozmnožovanie, rozvíjanie. Objektívnym základom každej hodnoty je schopnosť byť užitočným,
uspokojovať niektoré z potrieb človeka alebo naopak uspokojeniu brániť. Problém osvojenia si
hodnoty je teda záležitosťou vytvorenia zmyslu pre určité hodnoty, ako výraz nielen ich
uvedomenia a poznania, ale aj ich prežitia a stotožnenia sa s nimi. Rozlišujeme dnes hodnoty
etické, estetické, ekologické, právne, politické, náboženské, úžitkové alebo podľa iných kritérií
duchovné či materiálne, kultúrne alebo prírodné.
Cesta k jasnému formulovaniu mravných hodnôt nie je jednoduchá. Na to nestačí vziať
do ruky príručku etickej výchovy alebo nejaký náučný slovník a nalistovať pojem „hodnoty“.
Keď si zoberieme rôzne príručky, slovníky a štúdie o definícii pojmu „hodnota“, je to len slovná
definícia a vysvetlenie slova. Takto sa nám zdá tento pojem pomerne zrozumiteľný. Kto si vie
ceniť hodnotné veci, ten vie aj chápať pojem „hodnota“. Dokáže hodnotiť veci, ceniť si ich
a posudzovať na základe ich hodnôt. Pojem hodnota však môže vyjadrovať pre každého
človeka v rámci jeho individuality niečo iné. Takže vo všeobecnosti nedokážeme určiť čo presne
znamená. Každý z nás sám hodnotí, čo je pre neho najdôležitejšie a čo si cení najviac.
Hodnotou môže byť duševná schopnosť, talent, vloha, charakterová vlastnosť, fyzická alebo
psychická predispozícia. Hodnotou môžu byť pojmy ako rodina, vlasť, viera, spoločenstvo,
právo, spravodlivosť, sloboda, tolerantnosť a iné. Téme hodnôt a ich dôležitosti a rôznorodosti
sa venuje veľa pozornosti zvlášť dnes. Pojem hodnota sa používa skoro v každej oblasti života:
v ekonómii, matematike, elektrotechnike, filozofii, pedagogike, etike, atď.
V etike mravnou hodnotou je to, čo po morálnej stránke slúži spoločenskému pokroku.
Predmetom mravného hodnotenia sú vzťahy k ľuďom a ľudské konanie, v ktorom sa vzťahy
prejavujú.
V sociológii sa hodnoty klasifikujú ako životné a kultúrne hodnoty. Hierarchia životných
hodnôt vzniká na základe vlastných skúseností jednotlivcov ovplyvňovaných verejnou mienkou
danej spoločenskej skupiny.
Vo filozofii všeobecne hodnotami rozumieme význam, ktorý pripisujeme nejakej veci, či
nejakému konaniu na základe toho, že môžu uspokojiť nejakú našu potrebu.
Spoločnou črtou všetkých definícií hodnôt je, že sú chápané ako konštrukty, ktoré majú
vplyv na rozhodovanie a správanie človeka, na jeho vnímanie ľudí a udalostí. Práve z tohto
dôvodu je dôležité zistenie hodnotovej orientácie jednotlivcov, nakoľko sa na základe toho dá
do istej miery predpovedať ich následné správanie smerom do budúcnosti. Pojem hodnota má
širšie interdisciplinárne vedné zastúpenie a je odborným pojmom vo viacerých
spoločenskovedných disciplínach. Vymedzenie pojmu v rôznych spoločensko-vedných
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disciplínach si neprotirečí ani sa neprekrýva, pretože každá disciplína vymedzuje a odzrkadľuje
pojem hodnoty z hľadiska svojho metodologického prístupu.
Mravné hodnoty môžeme chápať aj v 4 rovinách:
 mravné hodnoty vo vzťahu k sebe,
 mravné hodnoty vo vzťahu k iným ľuďom,
 mravné hodnoty vo vzťahu k spoločnosti,
 mravné hodnoty vo vzťahu k zmyslu života.
Nech už chápeme definície etických hodnôt akokoľvek, dôležité pre nás je, ako si ich
definujú a osvojujú mladí ľudia. Mravné hodnoty detí formuje predovšetkým rodina, ale i škola
a spoločnosť.
Rodina je prvým prostredím, kde dieťa poznáva spoločnosť ľudí a ich etické hodnoty.
Dáva dieťaťu mravný základ. Jeho ďalší život bude natrvalo ovplyvnený náhľadmi a postojmi
rodičov. Deti, ktoré nenájdu u rodičov pozornosť, dobrotu, či lásku, nebudú vedieť objaviť
skutočné mravné hodnoty a stotožniť sa s nimi.
V škole sa tiež formuje mravný charakter dieťaťa. Tu dieťa po prvýkrát môže
konfrontovať hodnoty získané v rodine s novými hodnotami iných. Objavujú sa prvé konflikty
medzi hodnotami získanými doma a v novej spoločnosti detí.
So stúpajúcim vekom si mladý človek uvedomuje, že svoje hodnoty neporovnáva len
medzi rodinou a školou, ale medzi rodinou a celou spoločnosťou. Dnešná spoločnosť však nie ja
taká pokojná, aby poskytovala mladým len správne etické hodnoty. Preto je len na mladom
človeku, ktoré mravné hodnoty si vyberie, bude si ich ctiť a budú mu príkladom.
V neposlednom rade ovplyvňujú hodnotovú orientáciu človeka masmédiá. Majú
osobitné postavenie pri formovaní mravného postoja. Už z malých detí vytvárajú osamelých,
nemých pozorovateľov bez komunikácie a možnosti výmeny názorov, čo je práve v období
duševného vývoja mladého organizmu veľmi potrebné. Masmédiá servírujú subjektívne hotové
pohľady, ktoré dieťa prijíma bez slova, bez možnosti vyjadriť svoj názor. Čo si z toho dieťa
zoberie? Ako to ovplyvní jeho mravný postoj? To závisí od činiteľov, na ktoré už nestačí ani
rodina ani škola.

ILUSTRÁCIA
„Ilustrácia je zaujímavý fenomén. Ľudia si radi prezerajú obrázky, ilustrácie, komiksy.
Rodičia kupujú deťom knihy väčšinou na základe obrázkov, deti si vyberajú knihy v knižniciach
taktiež na základe ilustrácií. Ilustrácia môže byť znázornenie, doplnenie tlačeného textu, obraz,
kresba, grafika, fotografia alebo graf. Umelecká ilustrácia, prináša umelecký zážitok a prispieva
k pochopeniu, doplneniu textu. Ilustrácie v stredovekých kódexoch sa nazývali iluminácie a boli
ručne maľované. Prvé ilustrácie vznikali technikou drevorezu, leptu a litografie. 19. storočie sa
nazýva aj zlatá éra ilustrácie, pretože sa vydávalo množstvo časopisov, novín a ilustrovaných
kníh. Zlepšenie tlačových techník a príchod novej grafickej technológie prispeli k populárnosti
ilustrácie. Vo svete výtvarného umenia sa mnohokrát ilustrácia považuje za niečo menejcenné
v porovnaní napr. s grafickým dizajnom. Samotné slovo ilustratívny má často negatívny
význam. V súčasnosti, možno aj vďaka počítačovej technológii, sa ilustrácia začala znovu ceniť.“
(dostupnéonline:http://www.
snk.
sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/BZ_2011/9_stretnutie_Kosice/Raczova_BZ_2011. pdf)
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„Ilustrácia je výtvarné stvárnenie myšlienky textu diela. Ilustrácia zjednodušuje text jeho
ťažšie opísateľné časti, uľahčuje orientáciu v texte a podporuje stotožnenie predstáv autora
a čitateľa. Tvorca ilustrácií vyjadrujúci myšlienky v texte pomocou obrazov, alebo odborník
z určitej oblasti tvoriaci technickú ilustráciu sa nazýva ilustrátor.
Ilustrácie delíme podľa ich použitia:
 knižná (kresba, maľba, fotografia, ilustrácia bibliofílie . . ),
 detská (kresba, maľba, fotografia) štýlom a formou prístupná detskému čitateľovi,
 umelecká (kresba, maľba, fotografia) majúca vlastnú myšlienku, umelecká vízia textu,
 vedecká (schéma, graf, plán, mapa, diagram, nákres, taxonómia) obrazné
a schématické znázornenie,
 technická (schéma, graf, plán, diagram, nákres) presné schémy, výkresy.“ (dostupné
online: http://sk. wikipedia. org/wiki/Ilustr%C3%A1cia)

TVORIVOSŤ
Problematikou tvorivosti sa zaoberali už starogrécki filozofi – Sokrates, Platón,
Aristoteles, ktorí uvažovali o podstate tvorby a charaktere tvorcu. V 19. storočí pod vplyvom
prevratných objavov badať zvýšený záujem o vedeckú a umeleckú tvorivosť. V 20. storočí sa
začalo systematické skúmanie tvorivosti. V 50. rokoch, najmä zásluhou amerického psychológa
Joya Paula Guilforda, vznikla samostatná psychologická disciplína – psychológia kreativity. Aj
dnes, ak chce človek udržať krok s dobou, je nútený meniť seba i svoj okolitý svet. Dnešná
hektická doba si vyžaduje veľké úsilie, neustále vzdelávanie, prekonávanie prekážok
a naprávanie omylov. Na to musí byť človek dostatočne pripravený. Preto je potrebné poznať
problematiku tvorivosti doma, v práci, pri oddychu a zdokonaľovať ju.
Každý jedinec je svojím spôsobom tvorivý. Tvorivosť nie je vopred daná vlastnosť len
niektorých ľudí. Každý človek má istý stupeň tvorivosti, ktorá sa dá do určitej miery rozvíjať.
Tvorivosť sa označuje aj slovom kreativita. Zaoberá sa ňou kreatológia. Pochádza z latinského
slova creatio, čo v preklade znamená tvorba. Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka
vytvárať nové myšlienky a nápady, ktoré predtým nepoznal. Niekedy sa však stáva, že
jednotlivec samostatne vytvára produkt, ktorý je už kdesi známy a tvorca o ňom nevie a nemá
k nemu prístup. Vtedy hovoríme o druhotnej tvorivosti. Tvorivosť môžeme tiež rozdeliť na:
tvorivosť nižšieho stupňa a tvorivosť vyššieho stupňa. Tvorivosť nižšieho stupňa sa zakladá na
tvorení nového kombináciou prvkov, ktoré už existujú a sú vytvorené. Tvorivosť vyššieho
stupňa vytvára nové prvky, ktoré sú zdrojom pre vnútornú tvorivosť. Nedá sa teda vytvoriť
niečo, čo tu ešte vôbec nebolo. Nové výtvory vznikajú na základe starých prvkov. Základným
princípom tvorivého myslenia je teda pretváranie a spájanie starých prvkov do niečoho
nového. s tvorivosťou úzko súvisí pojem tvorivá osobnosť.“ Miron Zelina (1994) vymedzuje
tvorivú osobnosť týmito charakteristikami:
 percepčné schopnosti – vyššia senzibilita,
 intelektové charakteristiky – vysoká inteligencia a kreativita,
 emočné charakteristiky – emocionálna zrelosť,
 motivačná vyspelosť – vnútorná motivácia, motivácia výkonu, úspechu,
 socializácia osobnosti – komunikatívnosť, schopnosť spolupráce,
 hodnotová vyspelosť – zameranosť na hodnoty tvorivosti a všeľudskej morálky,
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životný štýl – štýl regulácie charakterizovaný heuristickým spôsobom sebarealizácie.“
(dostupné online: http://sk. wikipedia. org/wiki/Kreativita)
Každý tvorivý človek však nemusí mať všetky tieto charakteristiky. Tvorivá osobnosť sa
totiž vyznačuje svojou jedinečnosťou.
„Tvorivosť vo výtvarnej výchove podľa Taylora:
 nový, svojský prístup k výtvarne zobrazovanej skutočnosti, t. j. nájdenie novej témy,
oblasti javov, ktoré sa výtvarne zobrazili,
 novosť, nápaditosť sebavyjadrenia v spracovaní témy, vo výtvarnom pretvorení
skutočnosti (opakom je jej mechanický prepis),
 originalita techniky, nové výtvarné formy, nové využitie farieb, ich kombinácie,
použitie nového materiálu, nové spracovanie detailov a pod.“ (dostupné online:
http://zvedaveslniecko. sk/?cat=1&paged=13)

VÝTVARNÁ HRA
Hra je samoúčelná ľudská činnosť slúžiaca na zábavu odohrávajúca sa obyčajne v
imaginárnom svete. Je jednou zo základných ľudských činností popri učení a práci. Vo vývoji
človeka je hra prvou z nich. s hrami sa stretávame aj u zvierat. Hra prináša jej
účastníkovi uspokojenie a radosť, v prípade prehry prirodzene aj negatívne emócie. Hry
najmä v detstve sú okrem toho školou, v ktorej sa dieťa mimovoľne učí. Hra je na prvý pohľad
bezúčelová činnosť, ktorá spoločnosti navonok nič neprináša. Avšak hra je veľmi dôležitá v
oblasti socializácie človeka. Pri hre sa dieťa učí dodržiavať isté pravidlá, čo v dospelosti využije
pri dodržiavaní písaných a nepísaných spoločenských pravidiel.
Hry môžeme rozdeliť na fyzické a psychické. Fyzické hry využívajú fyzické vlastnosti
človeka. Najčastejšie sa hrávajú vonku a netreba pri nich veľmi rozmýšľať. Do tejto skupiny
patria napr. aj tvorivé hry. Psychické hry sú pohodlnejšie, bezpečnejšie a zábavnejšie.
Nevyžadujú fyzickú námahu človeka. Sem patria aj vyučovacie hry, pri ktorých sa človek učí
prostredníctvom zábavy bez toho, aby o tom vedel. Už Jan Amos Komenský definoval hru ako
poznávanie, poznávanie ako hru, hru ako učenie, učenie ako hru, hru ako tvorbu a tvorbu ako
hru.
Osobitnou skupinou je výtvarná hra. Výtvarná hra nás učí tvorivosti. Umelecké
vyjadrenie má svoje pramene v hre s líniou, tvarom, farbou, plochou a formou. Už pre malé
dieťa je kresba predovšetkým hrou. Pri hre spoznáva a rozvíja svoje telo, motorické funkcie.
Postupne zistí, že jeho ruka je dokonalým nástrojom. Výtvarná hra však rozvíja i jeho rozum.
Táto veselá hra s farbičkami mu umožňuje spájanie rôznych funkcií: ruka, oko a rozum začnú
spolupracovať a hľadajú harmóniu. Dieťa sa hrá, učí, rozvíja, a to všetko preto, lebo tvorí. Preto
môžeme výtvarnú hru zaradiť aj medzi tvorivé hry. Kontakt s umením dieťa kultivuje, odhaľuje
jeho osobnostné kvality. Umelecká činnosť je činnosť poznávacia, motivačná, emocionálna,
komunikatívna. Rozvíja senzibilitu. Spája zložky emócií a racionálneho prístupu. Dieťa
potrebuje telesný rast, rozumové vyspievanie, potrebuje sa naučiť porozumeniu, ale potrebuje
aj spoznávať vlastné emócie. Umenie napomáha rozvoju zmyslov a tým aj rozvoju duše dieťaťa.
Kreslenie prináša dieťaťu radosť z hry, z možnosti vyjadriť sa, ale i poznanie. Dieťa kreslí,
pretože myslí, hrá sa, chce tvoriť. Prostredníctvom výtvarnej hry dieťa i komunikuje s okolitým
svetom, keďže ešte nedokáže používať reč v potrebnej šírke. Zlepšuje tiež svoje pozorovacie
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schopnosti, spoznáva a osvojuje si nové výtvarné techniky. V tomto ponímaní chápeme
výtvarnú hru ako vyučovaciu hru. Dieťa hrou získava nové poznatky. Kreslenie je teda hrou,
tvorbou i jazykom, ktorým možno komunikovať. Výtvarnou hrou sa dieťa učí tvorivosti
a tvorivým postupom, ktoré mu budú nápomocné pri riešení dôležitých životných problémov.

ROZPRÁVKA
Vo vedomí dnešných dospelých tvorí detstvo s rozprávkou symbiózu, takže sa zdá
takmer neuveriteľným, že rozprávka vo svojej prvotnej, folklórnej forme bola určená pre
dospelých. Do literatúry pre deti a mládež sa dostala až začiatkom 20. storočia.
„Rozprávka je prozaický, zriedkavo veršovaný útvar ľudovej slovesnosti. Spravidla
obsahuje vymyslený príbeh, ktorého cieľom je poučenie a pobavenie čitateľov alebo
poslucháčov. Podľa autorstva môžu byť rozprávky ľudové a autorské (rozprávkar).“ (dostupné
online: http://sk. wikipedia. org/wiki/Rozpr%C3%A1vka). Majú najrozmanitejší obsah v
závislosti na dobe a spôsobe života. Odráža sa v nich spôsob života každého národa, vzťahy,
dobro a zlo, láska a nenávisť. Vo fiktívnom či fantastickom príbehu, satiricky alebo humorne
hrdinovia prekonávajú útlak, biedu a chudobu a svojou dobrosrdečnosťou a mravnosťou víťazia
nad zlom. Rozprávka má svoje typické znaky, ktoré sú pre ňu charakteristické:
 nepoznáme miesto ani krajinu, kde sa dej odohráva,
 používajú sa v nej ustálené začiatočné (Kde bolo, tam bolo...) a záverečné (Zazvonil
zvonec...) spojenia a vety,
 opakujú sa magické čísla a ich násobky (3, 7, 12) a dej sa takisto opakuje,
 vystupujú v nej nadprirodzené bytosti,
 hrdinovi pomáhajú čarovné predmety,
 dobro víťazí nad zlom,
 má vždy šťastný koniec.
Témy rozprávok ako aj ich spracovanie je u rozličných národov sveta podobné. Motívy
migrovali po svete kupcami, cestovateľmi, remeselníkmi. . Najstaršie pramene sú indické
a perzské (Tisíc a jedna noc). Existuje rôzne delenie rozprávok podľa rozličných kritérií.
„Podľa autorstva:
 ľudové – autor neznámy, kolektívny výtvor (Zakliata hora, Škrupinový zámok, . . ),
 umelé – autorské, autor známy (Ľ. Feldek: Modrá kniha rozprávok, H. Ch. Andersen:
Škaredé káčatko.
Podľa obsahu:
 fantastické - pôvodom staršie, vystupujú v nich neskutočné – čarodejné postavy,
(strigy, ježibaby, černokňažníci), ktorým pomáhajú magické predmety (čarovné prútiky,
živá voda, zakliaty tátoš),
 zvieracie - hrdinami rozprávok sú zvieratá, ktoré sú nositeľmi ľudských vlastností,
 realistické - pôvodom najmladšie, ich hrdinami sú jednoduchí ľudia, ktorí rozumom
a vtipom víťazia nad svojimi protivníkmi.
Podľa formy:
 prozaické - obsah je vyjadrený v neviazanej umeleckej reči,
 básnické - ich obsah je vyjadrovaný vo veršoch – viazanej umeleckej reči,
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dramatické - upravené na predvádzanie na javisku v divadle, pre film, televíziu,
rozhlas.
Podľa výberu a spôsobu spracovania témy:
 klasické - Zlatí bratkovia, rozprávky J. A W. Grimmovcov,
 moderné - Ľ. Zúbek: Ako čertík Froliš pomáhal. ., J. Satinský: Štikútko.“ (dostupné
online: http://www. oSkol e. sk/?id_cat=4&clanok=321)
Najznámejšími slovenskými autormi a zberateľmi rozprávok sú Pavol Dobšinský, Samo
Czambel, Anton Habovštiak, Jozef Cíger- Hronský, Ľubomír Feldek.
Známe sú ilustrácie slovenských rozprávok od ilustrátorov Ľudovíta Fullu, Štefana Cpina,
Vincenta Hložníka, Mikuláša Galandu, Martina Benku, Emila Makovického, Alojza Klimu, Igora
Rumanského, Dušana Kállaya, Vladimíra Kardelisa a ďalších.

VERBÁLNY ROZBOR ILUSTRÁCIÍ ROZPRÁVOK
Rozprávka zohráva zrejme najdôležitejšiu úlohu v genéze detského vývinu. Fantazijnosť
a bohatá obraznosť rozvíjaná s jednoduchou formou rozprávkového príbehu prirodzene
zodpovedá túžbe dieťaťa po čarovnosti sveta a napĺňa tým aj psychologické detské potreby.
Pomáha mu vytvoriť si morálny kódex pre život s vierou, že všetko bude spieť k dobrému
zavŕšeniu a zlo bude potrestané. Neodmysliteľnou súčasťou rozprávkového textu sú ilustrácie,
ktoré dopĺňajú predstavivosť mladého čitateľa. Deti sa nepozerajú na obrázok v knihe ako na
umenie, ale ako na ilustráciu a ilustrácia má ilustrovať. Obraz musí byť ako skutočný. Zážitok
čitateľa ilustrovanej knihy, opierajúci sa o citové prežívanie, je základom vnímania a cez neho
sa posilňuje nielen porozumenie textu, ale aj poznanie a pochopenie zmyslu a významu
ilustrácie. U detského čitateľa ide popri poznávaní textu a ilustrácie aj o zážitkové a hodnotiace
procesy, ktoré si môže i nemusí plne uvedomovať. Text a ilustrácia spolu úzko súvisia
a navzájom sa dopĺňajú.
Každá rozprávka má schopnosť pozitívne pôsobiť na vytváranie hodnotového rebríčka
dieťaťa. Keďže jedným z typických znakov rozprávky je morálne, či nemorálne konanie jej
postáv, tak z nej prirodzene vyplýva vždy nejaké etické posolstvo. Toto posolstvo je potom
možné hľadať i v ilustráciách rozprávok. A keďže rozprávka formuje mladého človeka aj po
morálnej stránke, pokúsime sa v nasledujúcej časti o hľadanie etického odkazu vo vybratých
textoch a ilustráciách rozprávok.
O dvanástich mesiačikoch
Existuje niekoľko ilustrácií rozprávky o dvanástich mesiačikoch. Pre porovnanie sme
vybrali viacero ilustrátorov, ktorí rozprávku ilustrovali rôznymi výtvarnými technikami: Štefan
Cpin, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Igor Rumanský, Karol Ondreička, Alojz Klimo, Vincent
Hložník, Vladimír Kardelis.
Etickým princípom tejto rozprávky, ako i každej, je to, že hlavný hrdina, v tomto prípade
hrdinka - Maruška, koná dobro. Jej protipólom sú postavy konajúce zlo – macocha a nevlastná
Maruškina sestra – Holena. Sú tu i fantazijné postavy – 12 mesiačikov, ktoré pomáhajú svojimi
čarami hlavnej hrdinke prekonať zlo macochy a Holeny. Maruška vyniká nefalšovanou
prosociálnosťou, je stelesnením dobra, trpezlivosti, jemnosti a slušnosti . Macocha a Holena sú
stelesnením zla, prefíkanosti, zákernosti, namyslenosti i naivity. Macocha sa chce pomocou
svojej prefíkanosti zbaviť Marušky, ktorá vyniká krásou na rozdiel od jej vlastnej dcéry.

206

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM A SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

Obrazom dobra je krása Marušky a obrazom zla je škaredosť Holeny a macochy. Maruška je
tiež prejavom veľkej húževnatosti a sily, pretože za každou úlohou sa znova púšťa do plnenia
ďalších, ešte ťažších nesplniteľných úloh, ktoré jej dávajú bezohľadná macocha s Holenou. Tak,
ako v každej rozprávke, i v tejto napriek strastiam a nebezpečenstvám predsa len dobro víťazí
nad zlom. Nezáleží pritom na veľkosti, ale na ume a srdci. Čarovné bytosti odmenia Maruškino
dobro a potrestajú macochino a Holenino nekonečné zlo.
Zážitok čitateľa rozprávky je umocnený ilustráciou. Štefan Cpin zobrazil stretnutie
Marušky s dvanástimi mesiačikmi pomocou zdanlivo jednoduchej a zároveň pocitovo veľmi
silnej lavírovanej kresby. Je to autorov charakteristický ilustračný štýl. Výsledkom tejto kresby
boli rozmývané plochy so širokým spektrom farebných odtieňov sivej. Autor tým zjemnil tvrdý
kontrast bielej a čiernej, čím vyvolal u čitateľa širokú škálu pocitov. Zjemnením kontrastu bielej
a čiernej akoby zjemnil protipóly dobra a zla práve v čase, keď Maruška našla fialky
a nachádzala sa v prostredí, kde vládlo dobro. Svet sa jej v tej chvíli zdal veselší a krajší.
Vládnuci mesiac má v tvári tiež úsmev ako znak radosti, že Maruška sa už viac nemusí trápiť,
kde nájde fialky.
Ilustrácie Ľudovíta Fullu hľadajú inšpiráciu v ľudovej tradícii. Ilustrátor zobrazil čiernobielou perokresbou Marušku v treskúcej zime ako hľadá fialky. Pre jeho ilustráciu je typický
jeden prvok, a to kvetinový motív. Aj v tejto ilustrácii je kvetina – ruža, ktorá kvitne i v treskúcej
zime podobne ako Maruška, ktorá je tiež silná, nevzdáva sa, prekonáva zlo, ide ďalej a stále je
krásna napriek macochinmu zlu. Ruža je krásna, ale má tŕne. Maruška je krásna, ale musí čeliť
ťažkému osudu. Obrázok tvorí škála šrafúr od voľných línií až po hustú plochu a priestor.
Šrafúry sú rôznym smerom, čím autor vyvolal pocit fujavice. Postavu Marušky tvoria husté
šrafúry, ktoré zapĺňajú priestor. Ilustrátor akoby tým umocnil jej trápenie a nepriazeň osudu.
Postava Marušky v podaní perokresby Mikuláša Galandu je v jednoduchej forme bez
prílišnej detailnosti, no je zároveň expresívna. Pozadie je tvorené vertikálnymi šrafúrami, čo
vyvoláva v čitateľovi melanchóliu. Smutná je i postava Marušky, ktorá je sama v lese bezradná.
I tu vidíme kontrast čierno-bielej plochy, kontrast dobra a zla.
Ilustrácia Igora Rumanského je poňatá ako obraz. Jeho snahou je zvýšiť význam pozadia.
Obraz vytvoril kombináciou techník maľby a kresby pastelom. Hlavná postava je osamotená
ako v predchádzajúcich ilustráciách. Akoby sama bojovala so zlom a nepoddávala sa mu. Je
upútaná na ňu pozornosť prostredníctvom červenej farby. Zlo akoby bolo vyjadrené i v
nepriaznivom počasí a samote. V jej tvári je bezradnosť, ale zároveň nádej a odhodlanie ísť
ďalej.
Kolorovaná perokresba a maľba Karola Ondreičku je výtvarne bohatá. Je v nej zvýšená
dejovosť, čím pôsobí menej realisticky. V kresbe nie sú linky ani šrafúry, ale sú tu veľké
množstvá detailov a bohato zdobené pozadie vytvorené pomocou maľby, nie kresby. Čarovné
bytosti mesiačikov sú v akoby v ireálnom svete, čiže v inom od Maruškinho sveta. Dvanásti
mesiačikovia sú na svetlom podklade, čo vyvoláva v Maruške nádej na pomoc, vieru v dobré
bytosti, aj keď ostatné okolie je čierne. Postava Marušky je v popredí, čo vyjadruje dôležitosť
hlavnej postavy a jej dobra. Oheň, šatka a fialky sú zvýraznené červenou farbou, akoby symbol
tepla a spokojnosti Marušky.
V obsahovo zameranej kolorovanej kol. áži Alojza Klimu je široká škála farieb a tvarov.
Farebnosť vyvoláva v nás optimizmus napriek vyjadrenému zlu macochy. Ilustrácia akoby bola
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rozdelená na dve časti: macocha s farebným pozadím v teple domova a Maruška v treskúcej
zime zbierajúca fialky. Macochino zlo a nadradenosť umocňuje predmet, ktorý drží v ruke
a hrozí Maruške. Macocha je oblečená v bohato farebných šatách ako znak márnotratnosti,
kým Maruška len v jednoduchých farbách ako znak čistoty, jednoduchosti. V pozadí je červená
farba – akoby znak toho, že macocha chce Marušku zmárniť.
Ilustrácia Vincenta Hložníka nevyzdobuje text, ale ho podporuje. Čierno-biela ilustrácia
svojou jednoduchosťou pripomína náčrt kresby. Je výstižná a moderná. Dramatickosť
momentu a jeho citová hĺbka je umocnená ostrými líniami, čo zanecháva v čitateľovi hlboký
dojem. Čierno-biele stvárnenie v nás vyvoláva pocit kontrastu Maruškinho dobra a macochinho
zla.
Maľovaná farebná ilustrácia Vladimíra Kardelisa na nás pôsobí jemnejšie, nie je taká
dramatická. Má širokú škálu farieb. Pripomína nám naivnú detskú tvorbu. Maruška je pokojná,
lebo našla, čo hľadala. Celá situácia je priaznivejšia - počasie nie je také zúrivé, Maruška nie je
bosá, ale obutá. Je zvýraznená jej krása a pokoj v žltých vlasoch. Autor vyjadril na druhej
ilustrácii Maruškinu pracovitosť a macochinu povýšenosť, pýchu a márnotratnosť.

INOVÁCIA OBSAHU ETICKEJ VÝCHOVY VO VYUŽÍVANÍ UMENIA AKO ZDROJA
ETICKÉHO POZNANIA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Výtvarné umenie môže byť jednou z foriem vyjadrenia svojich pocitov, postojov a nálad.
Je vyjadrovacím prostriedkom, pomocou ktorého aj bez slov vyjadríme, čo si myslíme a cítime.
Takto môže aj dieťa komunikovať s okolitým svetom a vyjadrovať svoje pocity týmto
spôsobom, a naopak, výtvarné dielo zasa svojím etickým odkazom vplýva na jeho morálne
hodnoty a formuje jeho osobnosť. Rozprávka a jej ilustrácia ponúka širokú škálu možností
etického pôsobenia na dieťa. Tak aj prostredníctvom rozprávky, kresby, či ilustrácie môžeme
plniť etické ciele.
V etickej výchove sa často hovorí o zážitkovom učení. Rozprávky nám poskytujú
možnosti využitia zážitkového učenia, ktorým sa podporuje osvojenie si správania sa podľa
mravných noriem. Ilustrácie rozprávok ešte umocňujú zážitok. Na deti v predškolskom
a mladšom školskom veku majú práve obrazové prezentácie veľký vplyv. Obrazy si
zapamätávajú rýchlejšie ako slová, čo platí aj pre dospelých príjemcov. Obrázok, či kresbu
vytvárame preto, aby sme podnecovali k sneniu. Prostredníctvom farieb a kresbou sa
vzbudzuje pozornosť toho, kto ich vníma. Prináša nové podnety, rozvíja fantáziu, tvorivosť,
ovplyvňuje estetický vkus, podnecuje citlivosť dieťaťa.
Najdôležitejšie obdobie v rámci budovania zážitkového sveta dieťaťa má nepochybne
predškolský a mladší školský vek. Je to typické obdobie detských hier, ktoré napĺňajú
kontaktnú funkciu vo vzťahu k poznávaniu vonkajšieho sveta. Svet tradičných ľudových
rozprávok v tomto štádiu detstva umožňuje nám dospelým uplatniť mnohé pozitívne výchovné
prvky, ako náklonnosť k dobru, pracovitosti, čistote či spravodlivosti. z toho vyplýva, že
rozprávky a ich ilustrácie môžu byť vhodným prostriedkom na dosiahnutie cieľov etickej
výchovy v rôznych témach.
Obsah etickej výchovy tvorí desať základných a logicky usporiadaných tematických
celkov a šesť aplikačných tém:
 otvorená komunikácia
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dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
pozitívne hodnotenie iných
tvorivosť a iniciatíva
vyjadrovanie citov
empatia
asertivita
reálne a zobrazené vzory
prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
komplexná prosociálnosť
etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
etika a ekonomické hodnoty
etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
rodina, v ktorej žijem
výchova k manželstvu a rodičovstvu
ochrana prírody a životného prostredia.
Tieto témy nám poskytujú niekoľko námetov na využitie rozprávok o dvanástich
mesiačikoch, Hrnček, var a ich ilustrácií.
Už prvá téma v 1. ročníku Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch súvisí danými
rozprávkami. Tak ako Maruška v rozprávke o dvanástich mesiačikoch alebo Janko v rozprávke
Hrnček, var, aj deti na etickej výchove sa učia v tejto téme vyjadriť pozdrav, prosbu, či
poďakovanie. Deti v oboch rozprávkach sú vlastne siroty. Tu sa nám naskytuje ďalšia téma
Prvky prosociálneho správania v žiackom kolektíve. Dieťa sa učí úcte k vlastným rodičom,
učiteľom a spolužiakom. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta je téma, kde sa deti učia sebaovládaniu,
nežalovať, nevyvyšovať sa nad ostatných a pod. Aj v danej rozprávke sa macocha s Holenou
vyvyšovali nad ostatných. V téme Pozitívne hodnotenie iných sa dieťa učí slovne vyjadriť rozdiel
medzi dobrom a zlom. Odmieta zlo vo svojom okolí. Rozvíja sa jeho postoj k ľuďom, ktorí sú mu
nesympatickí. Maruška v rozprávke mala tiež okolo seba zlo a zlých ľudí, ale i dobro a dobrých
ľudí. Marušku vychovávala macocha. Tu môžeme nájsť spojitosť s témou Naša rodina. Dieťa sa
učí identifikovať rodinné vzťahy a dobro zažité v rodine. Zažívala dobro v rodine aj Maruška?
V 2. ročníku v téme Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov sa dieťa učí
uvedomovať si spojitosť práv a povinností. Maruška v rozprávke si povinnosti plnila, ale aké
mala práva? Tu možno poukázať na vzornosť a trpezlivosť Marušky, ako si i v neľahkých
podmienkach plnila svoje povinnosti, hoci práva nemala takmer žiadne. Ďalšou vhodnou
témou je Vyjadrovanie citov. Dieťa sa učí vysvetliť význam citov v živote človeka. Poznáva
význam slov radosť, smútok, hnev, ľahostajnosť, veselosť, vďačnosť, ochotu, láskavosť, obdiv,
či odpor. Aké city mala Maruška, macocha, Holena, či Janko a Anička v druhej rozprávke? V
téme Naša trieda – spoločenstvo detí vie dieťa vysvetliť, čo je to spoločenstvo, čo podporuje
vzájomnú dôveru, priateľstvo a čo ich narúša. Janko a Anička v rozprávke mali len jeden
druhého. Ako sa k sebe správali, aby prežili?
V 3. ročníku je téma Vcítenie sa do prežívania iných – empatia. Dieťa sa učí porozumieť
pojmom súcit, spolucítenie, vcítenie sa do iného, prejavuje pochopenie voči spolužiakom,
chorým, zdravotne postihnutým a ľuďom v núdzi. Tu je spojitosť s oboma rozprávkami. Ako sa
cítili Maruška, Janko a Anička? Kto sa vedel vcítiť do pocitov Marušky, Janka a Aničky? V téme
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Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti sa deti učia, čo je to omyl v živote človeka a pozná
možnosti reagovania na svoj omyl a omyl druhých. Vie vysvetliť pojem odpúšťanie a vie
požiadať o odpustenie. Odpúšťala Maruška macoche a Holene za ich správanie? Odpustil Janko
Aničke, keď použila hrnček bez neho? k uvedeným rozprávkam je vhodná aj téma Pomoc,
darovanie, delenie sa. Žiaci chápu pojem „pomoc“, učia sa rozlišovať pomoc psychickú
a materiálnu. Vedia reagovať na pomoc od iných a vedia pomáhať a podeliť sa o dobro. V
uvedených rozprávkach nachádzame momenty pomoci, darovania i prijímania pomoci.
Vo 4. ročníku v téme Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch sa deti učia
rešpektu, tolerantnosti voči iným a rovnoprávnosti všetkých. Uvedené rozprávky sa dajú využiť
pri téme rovnoprávnosti. Považovali macocha s Holenou Marušku za rovnoprávnu s nimi?
Prečo sa nad ňu povyšovali? Téma Reálne a zobrazené vzory sa dá využiť veľmi dobre. Každá
rozprávka má svojich pozitívnych hrdinov. Deti sa tak môžu učiť pojmu vzor, jeho pozitívne i
negatívne správanie. Sú schopné postrehnúť vhodnosť a nevhodnosť správania sa
prosociálnych a negatívnych literárnych hrdinov.
Vidíme, že využitie rozprávky a jej ilustrácie je mnohostranné. V jednotlivých témach
môžu žiaci nielen pracovať s ilustráciami rozprávok, ale tvoriť vlastné ilustrácie, či kresby. Deti
od útleho veku rady kreslia, čo sa dá veľmi dobre využiť na hodinách etickej výchovy. Kresbou
môžu vyjadrovať svoje pocity prostredníctvo línie, sýtosti farieb, rôznej techniky a pod. z toho
vyplýva, že etická výchova úzko súvisí s umením. A práve prostredníctvom umenia môžeme
pôsobiť na morálne hodnoty a postoje detí.

ZÁVER
Cieľom záverečnej práce bola analýza vybraného rozprávkového textu a jeho ilustrácie
od rôznych ilustrátorov, následne vytvorenie vlastnej vizualizácie rozprávkového príbehu
pomocou kresby s dôrazom na jeho etické posolstvo a napokon poukázanie na využitie v
obsahu etickej výchovy. Dôvodom spracovania tejto témy boli široké možnosti výchovného
pôsobenia rozprávok na morálny vývin malého dieťaťa. Čítanie rozprávkového textu i s jeho
ilustráciou umožňuje hlbšie prenikanie do citov a myslenia dieťaťa, čím môžeme budovať
základy mravne uspôsobeného a kultivovaného človeka. Etický kódex ľudových rozprávok
pomáha utvoriť malému čitateľovi správny rebríček morálnych hodnôt človeka. Dieťa sa
stretáva s rozprávkou už od najmenšieho veku. Svet ľudových rozprávok nám umožňuje
uplatniť pozitívne výchovné prvky, ako je preferovanie dobra, pracovitosti, slušnosti,
statočnosti, čistote, či spravodlivosti, ale i pozitívny vzťah k zachovaniu ľudových tradícií
a folklóru. Rozprávky nám ukazujú konanie kladných hrdinov, s ktorými sa môže dieťa stotožniť
a na druhej strane ho varujú pred zlým konaním záporných postáv.
Veľký význam majú ilustrácie rozprávok, ktoré umocňujú v dieťati prežívanie deja.
Obrazy totiž prenášajú oveľa viac informácií ako slová. Ilustráciou máme možnosť emocionálne
pôsobiť na dieťa, kresbou mu dať možnosť emocionálne sa vyjadriť. A práve etická výchova je
o vyjadrovaní citov.
Vlastný prínos práce vidíme v možnosti jej využitia na hodinách etickej výchovy pri
pôsobení rozprávkových textov a ich ilustrácií na morálne formovanie osobností žiakov. Od
nepamäti majú deti rady rozprávky. Preto sú vynikajúcim a silným motivačným prostriedkom
pri výchovnom pôsobení na hodinách etickej výchovy.
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ROZPRÁVKA AKO ZDROJ INŠPIRÁCIE
V ETICKEJ A VÝTVARNEJ VÝCHOVE
Alena GÖRCSÖSOVÁ
Abstrakt
Cieľom práce je poukázať na dôležitosť a pozíciu rozprávky v etickej a výtvarnej výchove v
primárnom vzdelávaní ako jednu z foriem motivácie žiakov pri získavaní vedomostí, informácií,
estetických zážitkov, aktívneho vnímania, výtvarného spracovania, využívania rôznych výtvarných techník
a rozvíjania etického a estetického cítenia detského jedinca.
Kľúčové slová: detský čitateľ, detská obrazotvornosť, strohosť, jednoduchosť, kontrastnosť
kladných a záporných hrdinov, umenie, detská kniha, výtvarná komunikácia a interpretácia, ilustrácia
a komparácia ilustrácií, estetický zážitok

ÚVOD
Súčasné obdobie v ktorom žijeme sa vyznačuje obrovskou dynamikou. Kladie vysoký
nárok na psychiku nielen dospelého, ale aj dieťaťa, ktoré nestačí všetky informácie prijímať,
zvnútorňovať ich a prežívať. Predovšetkým deti mladšieho školského veku sa opierajú o malé
skúsenosti. Ich túžba poznania je vynahradená čarovným farebným videním sveta, čoho
príčinou sú aj rozprávky.
Kto z nás by ich nepoznal. Predsa boli súčasťou nášho detstva ako aj mama, otec, stará
mama, starý otec. Sprevádzali nás od útleho veku až po dospelosť a ich hodnotu poznali už
pred stáročiami. Rozprávka vychovávala, učila k trpezlivosti, spravodlivosti, vytrvalosti,
dobroprajnosti, láske, múdrosti, odvahe, pracovitosti.
Aj naše deti rozprávky milujú, pretože uspokojujú ich potreby, túžby a poznávajú nimi
svet okolo nás. Už od narodenia sa stretávajú s rozprávkou prostredníctvom matky, ktorá im ju
číta i rozpráva do šiestich rokov. Je ,,potravou“ pre ich dušičku. Prežívajú a stotožňujú sa
s hlavným hrdinom, začínajú chápať princíp zla a jeho prekonanie, avšak nevedia oddeliť realitu
od rozprávky. Sprostredkovaná rozprávka musí byť morálna a predovšetkým učiť deti
k správnemu postoju života. Často vystupujúca agresivita nie je potrestaná, víťazia väčšinou tí,
ktorí sú drzejší, rýchlejší, bezohľadnejší. Preto je veľmi dôležité vyberať také rozprávky
a príbehy, v ktorých postavy alebo zvieratá svoje konflikty riešia spoluprácou. Spisovatelia
a ilustrátori pôsobia na výchovu dieťaťa v oblasti citovej, rozumovej, psychickej. Iba ,,dobré“
ilustrácie od ,,dobrých“ ilustrátorov poskytujú určitý náznak tajomstva, prekvapenia a veľkej
inšpirácie.
V predprimárnom vzdelávaní vo vyučovacom procese rozprávka plní úlohu motivačných
hodnôt, ale rozvíja najmä komunikačné schopnosti, zmyslové vnímanie, grafomotorické
zručnosti, matematické predstavy, čím pripravuje deti na úspešné zvládnutie 1. ročníka,
pretože emocionálne pôsobí skôr, než sú schopné rozumom pochopiť celú jej symboliku. Žiaci
primárneho vzdelávania vedia, že rozprávkové príbehy nie sú skutočné a v priestore, ktoré im
rozprávky poskytujú, učia sa rozlišovať, rozpoznávať a orientovať medzi dobrom a zlom, čím
usmerňujú aj svoje správanie a konanie. Rozprávkové bytosti a príbehy pre deti predstavujú
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dokonalý zdroj ľudského správania a ponaučenia, ktoré si nevedomky odnášajú do svojej
dospelosti.

ROZPRÁVKA (CHARAKTER, ZNAKY, FORMY)
Rozprávka je najznámejším a najobľúbenejším epickým žánrom ľudovej slovesnosti.
Vyznačuje sa tým, že podáva objektívnu realitu ako nadprirodzenú s naivnou samozrejmosťou
akoby bolo všetko skutočné. Prostredníctvom svojej fiktívnosti postihuje vzťah ľudu ku
skutočnosti, ale aj sny o budúcnosti. Gradovala sa z generácie na generáciu. Rozširovateľmi
rozprávok boli potulní speváci, ľudoví rozprávači, kupci, študenti, neskôr remeselníci. Vkladali
do nej úspechy, skúsenosti, túžby, názory, predstavy o dobre kráse, spravodlivosti, pravde,
spätosti prostého človeka s prírodou. Vznikla v predhistorickej dobe. V rozprávke sa opakuje
úvod a záver (Kde bolo, tam bolo. . A žili kým nepomreli), víťazí dobro nad zlom, objavujú sa
magické čísla 2, 3, 7,12 (kráľ má dve dcéry, drak tri hlavy, sedem trpaslíkov, dvanásť
mesiačikov), zvieratá konajú a rozprávajú ako ľudia (kocúr v čižmách), veci ožívajú, majú
čarovnú moc (prútik čaruje, stolček sa prestrie). Podľa autorstva poznáme rozprávky ľudové
a umelé. Ich forma môže byť básnická, prozaická, dramatická s obsahom fantastickým,
démonologickým, zvieracím, legendovým, realistickým (novelistickým, satirickým,
anekdotickým). Spôsob spracovania témy je klasický alebo moderný. Rozprávanie ľudovej
rozprávky má svoje dramatické zákonitosti. Je to kontrast na ktorom sa zakladá dejová osnova
a jednoduchá stavba: expozícia, (stručné oboznámenie sa s postavami, naznačenie budúceho
deja) kolízia, (neočakávané zmeny) gradácia, (vstup nadprirodzeného motívu) vyvrcholenie,
(dramatický moment) rozuzlenie (šťastný koniec). Reč rozprávača je úsporná, prostá,
s dialógmi a využitím citosloviec na umocnenie citových prejavov vo svojej reči a v reči postáv.
Jazyk je bohatý na prirovnania, metafory, prívlastky, slovnú zásobu, rozmanitý vo vetnej
stavbe, charakteristický expresívnosťou. Rozprávky sa tradovali v nárečí, do spisovnej
slovenčiny ich dávali štúrovci, neskôr Czambel. z výchovného hľadiská je veľmi dôležitý výber
rozprávok pre deti na 1. stupni základnej školy. Hrôzostrašné a krvavé scény totiž môžu
negatívne pôsobiť na krehký organizmus dieťaťa, no ojedinelé môžu viesť až k neurotickým
výkyvom.
Najbohatšie zastúpená je fantastická (čarovná) rozprávka. Vystupujú v nej fantastické
bytosti (drak, škriatkovia, vodníci) s fantastickým dejom (premena vecí a osôb), čarovnými
predmetmi (lampa, koberec, prútik). Fantastickosť je prejavom bohatej obrazotvornosti ľudu,
konkretizáciou ľudského sna o šťastí, lepšom živote, víťazstve kladných síl v podobe nereálnych
obrazov. Je súčasne príkladom vízie o ceste k šťastiu v primitívnych podmienkach života
a znakom naivného myslenia. s fantastickou rozprávkou má veľa spoločných čŕt
démonologická, ktorá je úzko spätá s mytologickými predstavami našich predkov s extrémnou
hrôzostrašnosťou a dramatičnosťou. Zvieratá (hlavné postavy deja) konajú ako ľudia i hovoria
ľudskou rečou, vystupujú v zvieracej rozprávke, v ktorej prevláda veľkorysosť a štedrosť nad
násilím. Ukazujú, že spolupráca je výhodnejšia ako súťaživosť. V historických etapách rozprávky
prechádzali premenami, pričom fantastické prvky sa nahrádzali realistickými. s náboženským
životom ľudí v minulosti súvisí legendová rozprávka obsahujúca kresťanské a liturgické motívy.
Premeny ľudovej rozprávky majú úzku súvislosť s vývinom umelej autorskej rozprávky. Autori
z nej čerpajú, nadväzujú, pretvárajú a prispôsobujú dobovým estetickým požiadavkám, alebo
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používajú vlastný rozprávkový model. Sú imitáciou klasických rozprávok s modernými
variáciami. Avšak majú slabší emocionálny charakter. Absentuje, alebo je slabý etický princíp.
Vytvoriť modernú rozprávku je umenie. Hlavní hrdinovia majú často negatívne vlastnosti.
Vyskytujú sa v nich nonsensové prvky, humorné postavy, dobrodružné cestovanie. V
realistických rozprávkach prevláda vtip, múdrosť hrdinov, jednoduchý človek, jeho príhody
a putovanie svetom, jednoduchý dej, ktorý sa odohráva v reálnom svete mestá či dediny i
komické udalosti.
Rozprávka je nevyčerpateľný zdroj inšpirácie etickej výchovy. Prebúdza v deťoch citové
bohatstvo, lebo obsahuje: vieru, pokoru, odvahu, obetavosť, vďačnosť, dobro, zlo, pýchu,
múdrosť, lásku, nenávisť, slabosť, chvastúnstvo, ľudskú hlúposť, priateľstvo, trpezlivosť,
vynaliezavosť. Má vzdelávací, výchovný, motivačný charakter s pozitívnym vzťahom
k postavám, alebo odsúdeniu zla. Posilňuje sebavedomie žiaka, obohacuje slovnú zásobu,
spoznáva kultúrne hodnoty, morálne posolstvo. Pomocou fantázie sa stotožňuje s konaním
hlavných postáv a získava nefalšovanú prosociálnosť. Zobrazenie protikladov (macocha Popoluška) umožňuje ľahšie porozumieť rozdielom medzi nimi. Deti majú radosť ak sa deje čosi
správne a hnev, alebo odpor, ak sa niekomu krivdí. Uvedomujú si, že šikovnosťou možno
zvíťaziť nad hlúposťou a mocou. Používajú fantáziu čím rozvíjajú intelekt, rozlišujú víťazstvo
nad zlom, vysmievajú sa z ľudských hlúposti. Najväčší svetový rozprávkar Andersen preberá
atmosféru začarovaného sveta ľudovej rozprávky, jej postavy, ale dáva ich do nových
netradičných vzťahov a vyslovuje nimi nové, v duchu doby a vlastnej osobnosti zodpovedajúce
idey. Oživil svet zvierat, svet vecí a vytvoril nový svet, v ľudskej ríši okrem nenávisti, utrpenia,
smrti, najväčším nešťastím je hlúposť. Láska je silnejšia ako rozlúčky, či bolesť, dokáže však
prekonať najmocnejšie zlé čary. Didaktickou rozprávkou, ktorá tvorí zvláštnu skupinu najmä u
deti mladšieho školského veku sa rozvíja pamäť a zapamätanie si učiva. Spája tak realitu
a fantáziu čo je u nich prirodzené.
Osobnosti rozprávkového sveta sú najmä: Dobšinský, Němcová, Rúfus, Ďuríčková,
Feldek, Hronský, Hevier, Čapek, Czambel, Moric, Sekora, Bendová, Uličiansky, Lingredová,
Puškin, Grimmovci a mnohí iní.
Rozprávky sú preplnené pravdou, krásou, spravodlivosťou. Na rozdiel od sveta v ktorom
deti žijú, sú pre nich svetom slobody a sna dohromady. Plné napätia, prekvapení, hrdinských
činov, obetavosti, lásky, končiace dobre. Ovplyvňujú fantáziu, myslenie deti a zároveň aj
mravne vychovávajú.
Morálne hodnoty v interpretácii ilustrácie detských kníh
Umenie nemôže pretvoriť svet, ale môže pomôcť riešiť životné krízy, spríjemňovať
prostredie, vytvárať komunikatívnu klímu, apelovať aj na naše city a rozum.
,,Už primitívny človek využíval všetky klady umenia, prečo by civilizovaný človek na prahu
21. storočia nevyužil to, čo mu ponúka umenie, v ktorom je koncentrovaná viactisícročná
skúsenosť ľudstva.“ (Gero, 2000, s. 5) Napokon umenie zasahuje dušu každého vnímavého
človeka, v detskom veku ,,takéto“ umenie predstavuje aj ilustrácia.
S knihami je to ako aj s ľuďmi. Ak na prvý pohľad nevyzerajú dobre, prejdeme okolo nich
bez povšimnutia. Preto aj kniha musí upútať svojim zovňajškom. Krása umeleckého diela
rozvíja city, fantáziu, zmysly, myslenie, estetický vkus, a reč. Jeho prostredníctvom dieťa
poznáva život okolo seba. Je v priamom vzťahu k obrazotvornosti a s obľubou si predstavuje
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fantastické rozprávkové obrazy, javy, ktorých podstatu poznajú. Od útleho veku citlivo
a nenásilne pestujeme lásku k ilustráciám, lebo sú neodmysliteľnou súčasťou knihy, ktoré dieťa
priťahuje a zároveň aj najzábavnejšou a najpodstatnejšou zložkou výchovy.
,,Interpretácia ilustrácie sa môže stať mostom k pochopeniu voľného výtvarného diela,
nemusí rezignovať iba na službu textu. Nedostatočne vedený a poučený recipient neskoršie, v
dospelosti, hľadá v knižnej ilustrácii iba textovú repliku a práve tak ilustráciu aj hodnotí.“ (Gero,
2002, s. 197) Ilustrácia je výtvarné stvárnenie myšlienky textu diela. Zjednodušuje text,
pomáha ľahšie si predstaviť ťažšie opísateľné časti, uľahčuje orientáciu v texte, podporuje
priblíženie predstáv čitateľovi. Ako výtvarná disciplína je podmienená vývojom výtvarného
umenia. Stáva sa plnohodnotnou súčasťou predmetu výtvarnej výchovy na 1. stupni základnej
školy. Poznáme knižnú, (v knihách) umeleckú, (v leporelách, rozprávkach, komiksoch) náučnú
(v učebniciach, atlasoch, encyklopédiách) ilustráciu. Prispieva k zblíženiu dvoch učebných
predmetov: literárnej a výtvarnej výchovy. Pre dieťa musí mať dej, zaujať obsahom, živosťou
farieb, humorom. Predovšetkým musí byť veľmi atraktívna, zaujímavá, čarovná, zázračná,
pútavá a môže byť aj ako súčasť obrázkovej knižky. Otvára dieťaťu ,,pohľad do sveta krajšieho,
ako by vlastne vyzerať mal, a niekedy dieťa vzrušujú a okúzľujú tak, že si týmto spôsobom
vytvára prvé ideály. Patrí k prvým detským láskam a tak vryjú do pamäti, že sa často i v
neskorom veku v spomienkach radi k nim vraciame a až vtedy vďačne oceňujeme ich vplyv na
celý život.“ (Tokár, 1966, s. 205)
Deti mladšieho školského veku prejavujú záujem o jednoduchú výtvarnú formu, výrazne
farby a ich kontrasty. Je veľmi veľa ilustrátorov, ktorí plnia deťom ich ,,tajné želanie.“ Ilustrácia
v rozprávke nielen zjednodušuje text, ale uľahčuje aj jeho orientáciu a podporuje stotožnenie
predstáv autora a čitateľa. Umožňuje ľahšie a jasnejšie predstaviť si ľudí, veci, prírodu a dej,
ktorý opisuje slovami. Pre žiakov 1. stupňa interpretuje literárny text, posilňuje estetický
zážitok, podnecuje poznávanie estetických hodnôt a vzťahov, rozvíja estetický vkus. Plní
názorno-explicitnú funkciu. Žiak je schopný hodnotiť farebnosť, kompozíciu, rytmus ilustrácie,
ale aj hodnotí čo je morálne a nemorálne. Ilustrácie detských kníh sú pri výbere detského
čitateľa dominantné, najmä ilustrátor má svoj podiel zodpovednosti na tvorbe knihy a preto
zohľadňuje pri svojej práci fyzický vek dieťaťa, ktorému je určená. Najmenším deťom sú určené
leporelá, ktoré zobrazujú skutočný odraz reality, pretože ich životná skúsenosť je malá, ešte len
spoznávajú svoje okolie a pomenúvajú predmety a javy. V prvých dvoch ročníkoch základnej
školy uprednostňujú knihy s veľkými farebnými ilustráciami, ktoré sú doplnené krátkym textom,
čo súvisí s ich slabším čítaním. V treťom a štvrtom ročníku dovoľuje ilustrátorovi využiť viac
fantázie a abstraktnosti, veľkosť ilustrácie sa zmenšuje. Citové prežívanie ilustrácie na 1. stupni
základnej školy si vyžaduje schopnosť empatie a stotožnenie sa s ňou.
Medzi významných ilustrátorov detských kníh, ktoré sa využívajú v primárnom
vzdelávaní patrí Jaroslav Vodrážka, ktorého ilustrácie sú spravidla kresby kolorované
akvarelom - gvašom a majú charakter žánrových výjavov: Smelý zajko, Tri prasiatka, Budkáčik
a Dubkáčik - prasiatka, ktoré čudne skáču, geletky im padajú z hlavy, o zem ich hádže. Žijú
medzi ľuďmi, na cestách sa stretávajú s ľudskou civilizáciou a technikou. Prirovnávajú ich život
k ľudskému, pričom dospejú k záveru, že ten ,,prasačí“ je pre nich lepší. Ľudovít Fulla
interpretuje na báze maliarstva obsah klasických rozprávok o dvanástich mesiačikov, Soľ nad
zlato, Janko Hraško. V knihe Trojruža využíva kratšie a dlhšie čiary, ktoré sa často križujú.
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Rozprávkové koníky letia ponad ježibabin dom. Na jednom sedí Janko a letí ako vták. Obrázok
najprv nakreslil perom. Jeho ilustrácie riekaniek, pesničiek, ľudových rozprávok sú
neprekonateľné pre jednoduchosť tvarov, farebnosťou a ohraničenou čiernou líniou, a tak cez
fantastické, veselé príbehy zo života ožíva svet obyčajných ľudí. Alojz Klimo v knihe
o dvanástich mesiačikoch zachytil vo dverách stojacu macochu s nepríjemným výrazom jej
tváre, ale i mladú tvar Marušky bez línií s využitím papierovej kol. áže, doplnenej kresbou i
maľbou. Štefan Cpin v knihe Janko Hraško najskôr nakreslil ilustráciu perom a tušom, potom
vymaľoval vyparádeného pyšného pána, vyzdobeného koňa, na spodnom okraji ilustrácie cestu
a trávu. Jozef Čapek v knihe Rozprávky o psíčkovi a mačičke využil jednoduchú líniovú kresbu
perom, koloroval len sčasti, pričom sa figúrky detí a zvierat rytmický striedajú. Vincent Hložník
v knihe V šírom poli zámoček vytvoril ilustrácie kolorovanou kresbou zámoček, v ktorom svorne
žijú žabka, myška, ježko, kohútik. Ich priateľstvo chce zničiť vlk, medveď, líška, ktorí sa im
vyhrážajú a pôsobia ako votrelci. Viera Kraicová v knihe Zlatovláska ilustráciu oživuje červenou
farbou oblečenia dvoch rovnakých bratov kráľovičov kdesi v lese, a rovnakí sú aj psi a kone
technikou papierovej kol. áži s použitím menšieho množstva farieb. Jej ilustrácie privádzajú
čitateľa na nové myšlienky a vzťahy. Albín Brunovský bol výnimočnou osobnosťou slovenskej
ilustrácie. Osobitým spôsobom, plným neopakovateľného pôvabu ,,vyzdobil“knihu Andersena
Statočný cínový vojačik, Malá morská panna, Koza rohatá a jež. V knihe Modrá kniha rozprávok
a Zelená kniha rozprávok od svojho priateľa Feldeka pristúpil v súlade s predohrou a citlivo
s precíznym realistickým stvárnením podôb vystupujúcich postáv či konkrétneho prostredia so
zmyslom pre humor a úsmev. Využíva nekolorovanú perokresbu s farebnou kompozíciou,
narušuje, rozdeľuje a zároveň spája ilustráciu. Jednou z posledných ilustrovaných knižiek pre
deti sú Slovenské rozprávky v podaní Petra Glockého. Viera Gergeľová sa cieľavedome
venovala knižnej ilustrácii. Jej život bol naplnený plodnou prácou o ktorej sa vyjadrila, že
výtvarná tvorba je mojím životom, sebauspokojením, sebarealizáciou, ba zmyslom života.
(Gergeľová, 2008) Sympatická príťažlivosť a čaro spočívalo v jej nadväzovaní priameho
kontaktu a dialógu s vďačnými najmladšími čitateľmi. Prvé práce sa vyznačovali zaujatým
hľadaním charakteru rozprávkových postavičiek. Rozvíja fantáziu, dôvtip, zrozumiteľnosť v
ilustráciách kníh Do školy, Chorý medvedík, Tri prasiatka. Výtvarná fantázia imponuje nielen
svojou polohou, ale súvisí aj s logikou života, do ktorej uvádza aj detských čitateľov. Ilustračný
výraz je blízky naivnej maľbe, nepodáva výtvarný obraz textu, nebuduje na výlučnom základe
literárneho diela, ale na svojom zámere. Nad dejom prevažuje snaha odraziť naivné detské
hľadanie a chápanie. Mnohými sviežimi nápadmi zvládla spojenie vtáčej pospolitosti s ľudskými
vlastnosťami a obyčajmi. V knihe Čin- čin nakreslila a namaľovala ženícha Čima s parádnym
klobúkom a nevestu Čin vo sviatočnom oblečení pri fotografovaní. V knihe Puf a Muf spojila
rozprávkový svet s celkom konkrétnym prostredím úsmevnou prírodou kam zasadila svojich
hlavných hrdinov. Stavia ich do nových súvislostí, pri jemných náznakoch poľudšteného zjavu
a myslenia. V dejovej zápletke zachovala mieru úspornosti a venuje sa rozvíjaniu plošných
dekoratívnych hodnôt s bohato odstupňovanou farebnou škálou. Dosiahla vrchol v obrazovej
zložke ilustrácie na rozprávkovo ladené témy o zvieratách. Vysokú úroveň a kvalitu autorskej
realizácie Viery Gergeľovej potvrdzujú mnohé ocenenia. Vytvorila niekoľko súborov ilustrácií
klasickej literatúry, poézie a detskej literatúry s prvkami naivity. Ako citlivá, pozorná, schopná
interpretka prenikla k základu obrazovej predstavivosti detí. Jarmila Dicová - Ondrejková tiež
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ilustrovala knihy pre deti, za ktoré dostala viaceré ocenenia. Slniečko na motúze, Bračekovia
mravčekovia, Veselí prváci ako aj Šlabikár pre 1. ročník základnej školy. ,,Dobré ilustrovať pre
malé deti nie je ľahké, ilustrátor sa musí vo svojich predstavách stať dieťaťom, vnímať veci
detskými očami. Je to krásna práca a vyžaduje veľa lásky.“ (Ondrejková, 2006, s. 17) Medzi
ilustrátorky mladej generácie patrí aj Martina Matlovičová - Králová. Jej tvorba je nápaditá,
svieža, temperamentná. V ilustráciách využíva postmoderné prvky komiksu. Kombinuje
maliarsky štýl s kol. ážou. Má zmysel pre detail, ktorý dotvára celý obraz ilustrácie. Postavy
majú svoj svet, charakter, anomálie, vlastný humor a módu v knihe Mačky vo vreci, (Príloha 5)
Všetky moje zvieratá, Jojka a Mojka, Komínová striga. Zvláštnosťou ilustrácií k Dobiášovým
knihám pre deti je skutočnosť, že nie sú farebné, ale čiernobiele. Zaujímavá je rozprávková
postava strigy, ktorá má zamračenú tvár, bradavice, špicatý klobúk. V ruke drží predmet
pripomínajúci metlu, ktorým podľa literárnej predlohy miešala farby. Dvojčatá Mojka a Jojka
majú rozdielne šaty, čo je pre detskú skúsenosť vlastne s rozporom. Ich tváre evokujú
prekvapenie až strach. V pozadí dvojčiat je zobrazená brána a kvapky, ktoré majú evokovať
dážď. Tento motív dotvára ale aj oddeľuje kráľovstvá strigy. Mračná a blesky, hady, divé slony
dotvárajú celostranovú kompozíciu a pôsobia dekoratívne. Keď si dnešné dieťa prečíta knihu
Ohňostroj pre deduška nájde v nej všetko, čo má byť v dnešnom detstve: obyčajné prostredie,
ulicu, dom, záhradu, smetisko, kde sa odohrávajú ,,zázraky“ každodennosti. Rodinné zázemie,
teplo domova, starých rodičov a predovšetkým výchovu detí, ktorá leží na ich pleciach.
Deduško chráni Andreja pred zlými snami a rozumie dobrodružstvu. Vie, že vnúčik má v srdci
lásku a dobrý úmysel. Iní hľadajú v jeho správaní lotrovinu. Stará mama znamená utešujúce
slovo, teplé náručie, sladký kol. áč, mäkké vanilkové srdce. Mnohé dnešné deti prichádzajú
o ,,zázračný prskavý ohňostroj a padajúcu hviezdu.“ Aj moji žiaci ilustrovali daný úryvok
z tretiackej čítanky, (Príloha 4) pričom niektorí sa snažili kopírovať pôvodnú ilustráciu, iní ju
obmieňali, parafrázovali a využívali techniku kresby. (Prílohu 5) Dáša Dicová - Bacmaňaková
dcéra Ondrejkovej veľmi rada maľuje pre malé deti, pretože jej malá dcérka ju ,,naučila“ lepšie
chápať deti a humor. Venuje sa aj časopiseckej, knižnej ilustrácií, maľbe, grafike. Ilustrovala
učebnice, hudobnú výchovu pre 1. roč. ZŠ, pracovné listy etickej výchovy, v ktorých je aj
ilustrácia Škaredé káčatko. Jozef Cesnak rád ilustruje leporelá, maľovanky, knihy. V knihách
Lesné domčeky, Rozprávková studnička, Princezná z paneláku ilustruje život detí na dedine
a zvieratká, najmä kone a psa. Jeho ilustrácie sú plne nehy a lásky.
Je veľa výtvarníkov, ktorí ilustrovali, ilustrujú a aj budú ilustrovať pre menšie i väčšie deti
veľa krásnych kníh i časopisov. Ich prejav je totiž plný fantázie ako prejav spisovateľa. V
primárnom vzdelávaní sa stretávame s tvorbou ilustrátorov medzi ktorých patria: Alena
Wagnerová, Zdena Vojtková, Jarmila Veľká, Štefan Šilhan, Danica Pouličková, Martin
Kellenberger, Dušan Nágel, Fedor Mikulčík, Peter Cpin, Beata Nágelová, Marián Jaššo, Tamara
Kol. enčíková, Svetozár Mydlo, a mnohí iní.
Nič nie je lepšie, ako keď z ilustrácií cítiť, že sa s ňou autori hrali, že ich bavili, že si knihy
zamilovali, pretože v ich výsledných prácach sa to patrične odrazilo. Takíto ilustrátori rozumejú
detskej duši, aj keď si to neuvedomujú, takéto ilustrácie bavili, bavia a budú baviť. Dobrí
ilustrátori majú vždy na vedomí vek dieťaťa a prostredie, v ktorom vyrastá, že sú
sprostredkovateľmi medzi dieťaťom a výtvarným svetom a tvoria s vedomím, že ,,detská kniha
a ilustrácia“sú mostíkom k umeniu a tvorbe umeleckého vkusu.
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ETICKÁ VÝCHOVA NA 1. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Mladší školský vek je obdobím, keď dieťa vychádza z rodiny, v ktorej bolo chránené
a milované. Vstupuje do reálneho sveta mimo rodiny. V nej získava primárne skúsenosti, ktoré
sú východiskom pri výchove prosociálnosti. Škola je jedinečným priestorom aj na realizáciu
výchovy k prosociálnosti, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom etickej výchovy. Nadväzuje na to,
čo dieťa prežíva doma a naopak rodina je miestom, kde sa môže testovať prosociálne
správanie.
V primárnom vzdelávaní je dôležité venovať pozornosť k rozvíjaniu sebaúcty a úcty
k iným, rozvoju sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a na
zvyšovanie ich odolnosti voči negatívnym vplyvom, ktoré ovplyvňujú tieto detí. Etická výchova
je predmet, v ktorom sa žiaci učia žiť, spolunažívať, vyrovnávať s radosťou i trápením.
Prezentuje morálne postoje, je otvorená vo vzťahu k iným predmetom. Ako výchovnovzdelávací predmet je orientovaný na všetkých žiakov bez rozdielu. Má vychovávať osobnosť
s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, hlavne so zameraním na výchovu
prosociálnosti. Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou, táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť
 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou
 jej správanie je určované osobným presvedčením a zvnútornenými etickými normami
vyplývajúcimi zo solidarity a spravodlivosti, je nezávislá od tlaku spoločnosti
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, schopnosť správne
reagovať v neočakávaných i zložitých situáciách
 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a konania
 koná v súlade so svojimi zásadami, citovou zaangažovanosťou (súlad medzi emóciami
a chcením), nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti
Edukačné ciele etickej výchovy ISCED 1
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni ZŠ je:
 viesť dieťa k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu
 naučiť hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
 naučiť prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania
 spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov
 zvnútorňovať prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy
 podporovať rozvoj sociálnych zručností
 formovať spoločenstvo detí
Uvedené ciele etická výchova realizuje hrovými formami a interaktívnymi metódami
s využitím rozprávok, umenia, každodenného života. V prvom ročníku výchovný cieľ dieťa vedie
k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia, vytvárania prosociálneho spoločenstva, osvojovania
sociálnych zručnosti potrebných v kontaktoch s inými ľuďmi. V druhom ročníku výchovný cieľ
rozvíja a posilňuje komunikačné zručnosti, učí vyjadrovať city, prežívať radosť z napĺňania
potreby byť akceptovaný inými a mať iných, poznávať svoje práva a povinnosti. V treťom
ročníku výchovný cieľ má napomáhať zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt a postojov, učiť sa
efektívne komunikovať s rovesníkmi, nadobúdať sociálne zručnosti - asertivitu, empatiu. V
štvrtom ročníku výchovným cieľom žiaci majú poznávať a uplatňovať svoje práva a plniť svoje
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povinnosti, osvojovať si sociálne normy, rozvíjať mravný úsudok, prezentovať prosociálne
vzory.
Etická výchova je oporou tematických celkov prírodovedy, vlastivedy, slovenského
jazyka, hudobnej, telesnej a výtvarnej výchovy. Podieľa sa tiež na rodinnej, environmentálnej
výchove ako aj výchove k tolerancii, náboženskej a rasovej znášanlivosti.

ETICKÉ POSOLSTVÁ ROZPRÁVKY ŠKAREDÉ KÁČATKO
Škaredé káčatko je zvieracia rozprávka o ťažkom živote labute, ktorá si myslela, že je
niekto iný a odlišovala sa od ostatných. Je to príbeh o tom, ako sa zo škaredého káčatka stane
krásna labuť. ,,Aj ten kto nie je krásny, môže mať dobré srdce.“
Hans Christian Andersen chce odovzdať posolstvo, v ktorom cez matku kačicu poukázal
na krásny materinský cit, ktorý nezávisí od krásy, obľúbenosti a úspešnosti. Poukázal na to, ako
si každý človek o sebe utvára obraz podľa toho, čo o ňom hovoria druhí ľudia, čo ľudí môže
veľmi zraniť, tak ako káčatko.
Mama kačica miluje svoje dieťa, bez ohľadu na to ako vyzerá. Je poslušné a pláva tak
dobre ako ostatní, ba ,,lepšie“- chváli ho. Nie je pekné, ale keď vyrastie bude krajšie a menšie.
Pridlho ležalo vo vajci, preto nemá správnu postavu - ospravedlňuje ho. Chráni a dôveruje mu
pred ostatnými kačicami, ktoré sú necitlivé a sebecké, ale aj gunármi, ktorí sú samopašní
a posmievajú sa. Škaredému káčatku ubližujú, lebo sa od nich odlišuje. Nevyvyšuje sa nad nimi,
nepotrebuje sa žalovať, teší sa z dobra a odmieta zlo. Oceňuje rodičovskú lásku matky, ale bojí
sa o svoju bezpečnosť a zdravie, je stále ponižované a nepochopené. Kultivovane vyjadruje svoj
hnev, smútok, odpor, akceptuje city druhých, túži nájsť priateľa a chce byť dobrým priateľom.
Rešpektuje odlišnosť druhých, pričom aj trpí. Postaví sa aj voči negatívnym javom, žiada
o odpustenie a odpúšťa. Je ochotné pomáhať, rozoznáva prosociálne vzory vo svojom okolí,
ktoré spolu s prírodou chráni.
V treťom ročníku na hodine etickej výchovy sme v tematickom celku empatia tento
príbeh analyzovali s cieľom učiť sa spoluprežívať pocity s inými.
Osnova príbehu:
 Káčatko sa vyliahlo
 Život na gazdovskom dvore
 Jar na jazere
 U chudobnej stareny
 V sedliakovom domci
 Stretnutie s labuťami - ,,káčatko labuťou.“
Žiaci po počúvaní, prečítaní a pochopení príbehu sa rozprávali o tom, čo ich zaujalo,
prekvapilo, nahnevalo, potešilo, posilnilo. V dialógu využívali kreslenú - motivačnú ilustráciu.
Vedeli sa vcítiť do hlavnej postavy, ktorú aj hodnotili. Rozvíjali empatiu, vyjadrovali svoje city,
rozoberali hodnotenia iných. z vlastnej skúsenosti hovorili o pocitoch, postojoch, zážitkoch,
keď aj ony boli vo svojom živote v ,,pozícií“ škaredého káčatka.
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UPLATNENIE ROZPRÁVKY A ILUSTRÁCIE V TEMATICKÝCH CELKOV ETICKEJ
VÝCHOVY V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Ako som už uviedla rozprávky emocionálne pôsobia na deti oveľa skôr, než sú schopné
rozumom pochopiť celú ich symboliku. Mladší školský vek sa vyznačuje kladným a intenzívnym
vzťahom žiakov k rozprávkam, preto sa nazýva ,,vekom rozprávok“. Rozprávka musí zaujať, byť
primeraná, názorná. k tomu napomáha najmä ilustrácia. Je nevyhnutná predovšetkým
v detskej komunikácií, pretože rozvíja obrazotvornosť, koncentruje vnemy a predstavy, pôsobí
na emocionálny rozvoj, eticko-estetický, pojmový a myšlienkový. Ilustrácia a interpretácia
rozprávky sa môžu realizovať nezávisle od seba, alebo sa môžu vzájomne kombinovať.
Rozprávku a ilustráciu v primárnom vzdelávaní využívame v týchto tematických celkov
etickej výchovy: Otvorená komunikácia, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie
iných, Tvorivosť a iniciatíva, Komunikácia a vyjadrovanie citov, Empatia, Asertivita, Reálne
a zobrazené vzory, Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa, Komplexná prosociálnosť,
Rodina, v ktorej žijem, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Ochrana prírody a životného
prostredia. Poradie jednotlivých tematických celkov má svoj význam. Žiaci si postupne osvojujú
jednotlivé sociálne zručnosti, napríklad komunikácie, tvorivosti, empatie a asertivity, ktoré sa
potom cez zážitkové metódy učenia stávajú etickými spôsobilosťami a vedú ich k pozitívnemu
etickému správaniu sa, k sebaúcte, k rozlišovaniu dobra a zla, k pozitívnemu hodnoteniu seba,
druhých a umožňujú im aplikovať získané sociálne zručnosti v konkrétnych životných
situáciách.
V prvom ročníku ilustrácia plní názornú a explicitnú funkciu a jej účelom je obrazovo
vysvetliť, doplniť, dokresliť obsah rozprávky. Prezeranie ilustrácie (aj bez znalosti textu) u detí
tvoria motivačnú pozíciu a na základe vlastnej fantázie naznačujú ďalšie rozvíjanie deja, ako aj
tvorivé úlohy. Rozprávku Škaredé káčatko s využitím ilustrácie Dáši Dicovej - Bacmaňákovej
využívam v tematickom celku Rodina, v ktorej žijem. Ide o ,,vyhnanie káčatka“ z bezpečia,
závislosti od matky, strach z hladu, odháňanie súrodencov. (Prečo mama kačka musela sedieť
na jednom vajci dlhšie ako na ostatných? Prečo si káčatko najlepšie rozumie s mamou? Ako
vyjadrilo vďačnosť za jej starostlivosť?) Žiaci si uvedomujú hodnotu rodiny - matky, dôležitosť
vlastného domova, svoje postavenie v rodine. V druhom ročníku v priebehu čítania rozprávky
si žiaci prezerajú ilustráciu a spoznávajú vzhľad kačacej rodiny, čudný jav - sivé veľké a škaredé
káčatko, názorne sa zoznamujú so slovami sedliak, kapsa, gunár a i., ktoré sa v texte
nachádzajú. Prezerajú si postavy, porovnávajú ich, určujú kladné a záporné vlastnosti, pekné
prežité chvíle i ocenené dobro v tematickom celku Postoje a zručnosti v medziľudských
vzťahoch, Iniciatíva. (Prečo sa všetci káčatku posmievali? Ako reagovalo, keď sa všade k nemu
nepekne správali? Kde odišlo? s kým sa stretlo? Čo ho ohrozovalo?) Žiaci sa učia
k zodpovednosti za svoje konanie, spoznávajú dobré medziľudské vzťahy, dôverujú iným,
pozitívne hodnotia pekné vlastnosti a kladné postavy. V treťom ročníku v tematickom
celku Empatia, Vyjadrovanie citov, (Pozri etické posolstvá rozprávky) žiaci spoznávajú význam
citov v živote človeka, identifikujú negatívne a pozitívne city, akceptujú city iných. (Ako sa cítilo
káčatko na dvore, keď ho všetci odháňali a bili? Ako sa cítilo káčatko, keď muselo prežiť jednu
dlhú studenú zimu v horách, kde mrzlo a hladovalo? Čo pocítilo, keď uvidelo vo vode svoj obraz
krásnej labute? Vo štvrtom ročníku v tematickom celku Reálne a zobrazené vzory žiaci
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spoznávajú pozitívne a negatívne vzory v konaní hlavných postáv. (Prečo jedno vajíčko je väčšie
ako ostatné? Prečo jedno zo šiestich vyliahnutých káčatiek je sivé, čudné, nepekné? Plakalo
káčatko, keď ho matka túlila k sebe? Ako konala starena a gazda, keď našli káčatko?) Aj
v tematickom celku Komunikácia a Ľudská dôstojnosť,(vo všetkých ročníkoch) odporúčam
využiť ilustráciu rozprávky najmä pri jej reprodukcii (Koľko kačičiek sa vyliahlo kačke na dvore?
Čo si mysleli operenci o škaredom káčatku? s kým trávilo noc po tom ako ušlo z domu? Koho
obdivovalo pri rybníku? Kto zachránil káčatko z mrazivého rybníka?) i dramatizácií jednotlivých
postáv. (Ukáž pantomimicky ako sa káčatko vyliahlo z vajíčka, tešilo z jari, keď si sadlo na vodu.
Čo kričali deti pri rybníku po jarnom období? Ako by ste reagovali keby sa vám všetci
posmievali a boli škaredým káčatkom?) Žiaci sa vzájomne poznávajú, vytvárajú spoločenstvo,
hovoria o svojich pozitívach, oceňujú iných, prijímajú informácie o sebe, prekonávajú antipatiu.
Záverom chcem poukázať, že aj rozprávkou a ilustráciou sa deti formujú pozitívne, sú
zodpovedné, tolerantné, ľudské.

ZÁVER
„Rozprávky sú užitočnejšie a treba ich brať vážnejšie, než si ľudia obvyklé myslia“Paul
Hazard.
Hoci žijeme v modernej spoločnosti, svet rozprávok si nevieme predstaviť ani v 21.
storočí. Existuje veľa námetov, rozprávok využiteľných na výtvarnej výchove pre skrytú
múdrosť a emocionálne vyvolaný zážitok u detí. Rozvoj predstavivosti a tvorivosti je totiž pre
ich zdravý psychický a osobnostný vývoj rovnako dôležitý ako vitamíny správneho telesného
vývoja. Rozprávka je významným prostriedkom estetického vnímania, najmä ich ilustrácie.
Ilustrácia je najčastejším kontaktom s reálnym výtvarným dielom v knihe. Rozvíja nielen
obrazotvornosť, ale aj koncentruje vnemy, pôsobí na emocionálny, eticko- estetický, pojmový,
myšlienkový a abstraktný svet dieťaťa.
Niekedy stačí len vidieť ilustráciu a už si dokážeme predstaviť celý dej. Preto si ju
môžeme prezerať aj bez textu, alebo text čítať bez nej, avšak navzájom sa dobre dopĺňajú.
Dobre ilustrácie poskytujú náznak tajomstva, prekvapenia, inšpirácie. Ak človek dokáže okolo
seba vnímať krásne veci, je i sám krajší. Ak sa deti naučia otvárať svoje oči aj pre umenie, ich
život sa stáva bohatší o estetické cítenie a prežívanie.
Obzvlášť pri tvorbe rozprávkových ilustrácií autor musí dbať na to, aby sa farby, čiary,
škvrny, premieňali v mysli na city. Dôležité je vybrať si takú rozprávku, ktorá ponúka umelecký
zážitok, jedinečnú atmosféru, no najmä rozvíja fantáziu a tvorivosť dieťaťa, hĺbku prežitkov.
Prejav je samozrejme u každého iný. Práve fantastický svet, ktorý sa premieta do
rozprávkových ilustrácií umožňuje dieťaťu vytvoriť si bližší vzťah k výtvarnému umeniu
a zároveň posilňuje etický význam rozprávky. Jej výtvarné spracovanie vytvára priestor tvoriť
rôznymi výtvarnými technikami aj na 1. stupni základnej školy. z praxe môžem konštatovať, že
výtvarné práce vytvorené deťmi často tvoria „umelecké dielka.“
Ilustrácia bola, naďalej je a aj bude veľmi atraktívna a zaujímavá. Aj keď sa zmenil jej
postup tvorby bez znalosti kompozície a kresliarskej zručnosti „počítač“ nestačí.
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INAKOSŤ V UMENÍ A JEJ INŠPIRÁCIA V ETICKEJ VÝCHOVE
Niké LABUDOVÁ
Abstrakt
Ak chceme hovoriť o aspektoch jedinečnosti a originality jedinca musíme sa zamyslieť aj nad
charakterom ponímania inakosti, rozdielnosti. Nepochybne s tým súvisí kreativita a originalita. Je možné,
aby dieťa na 1. stupni bolo jedinečné, iné, odlišné?
Kľúčové slová: inakosť, odlišnosť, tvorivosť, kreativita, tvorivosť v etickej výchove, hra s písmom,
jedinečnosť, originalita, hra

ÚVOD
Etická výchova na prvom stupni ZŠ má široký záber a rozsah vplývať na myslenie
a posilňovanie sebaúcty vo vzťahu k iniciatíve, originalite. Etická výchova čerpá aj z výchovných
predmetov a v súčinnosti s nimi prispieva k postupnému dozrievaniu osobnosti žiaka,
podporuje v ňom sebadôveru a dôveru voči širšiemu sociálnemu prostrediu.
Výchova k umeniu a samostatnosti ako aj k výtvarnému cíteniu je celoživotný proces,
ktorý sprevádza človeka od najútlejšieho veku a práve najdôležitejšou etapou výchovy je
obdobie, keď je žiak v nižších ročníkoch ZŠ. Závisí od mnohých faktorov, ktoré medzi sebou
súvisia, efektívnosti a cieľavedomosti akou formou v etickej výchove budeme zapájať iné
výchovné predmety. O hľadaní a objavovaní vlastných daností - talentu - pozitívnych stránok,
rozvoja fantázie a pozorovacích schopností, tvorivosti, ktorú od nás prijímajú, očakávajú iní.
Tvorivosť iných, ktorá nás obohacuje, napĺňa.
Cieľom práce je stručná analýza inakosti, odlišnosti, tvorivosti. Ako pôsobí množstvo
vnútorných a vonkajších podmienok, na základe ktorých sa navzájom ľudia odlišujú. Byť iná,
iný. Je to fenomén, ktorý nepoznáme alebo radšej sa vyhneme prijatiu nového, nezvyčajného?
Ako pomôcť rozvoju originality? Buďme tvoriví a naučme sa nebáť originality už na prvom
stupni ZŠ.
Ústredným bodom je kapitola tretia, kde písmo vystupuje do pozície hry: Písmo ako
alternatívna výtvarná hra v etickej výchove. Pokúsme sa nahliadnuť a prepojiť detskú kresbu v tomto prípade hru s písmom – ako prostriedok vedúci k poznaniu osobnosti dieťaťa.
Kniha M. Ďuríčkovej „Danka a Janka“, „Danka a Janka v rozprávke“ je nekonečnou
studnicou čerpania vzťahov, vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu verbálne aj
neverbálne (Ako si vzájomne vyjadrujeme city v rodine, vo vzťahoch s priateľmi, spolužiakmi).
Správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi chlapcami a dievčatami - slušnosť, ohľaduplnosť,
čestnosť, pomoc slabším, rešpektovanie inakosti, odlišnosti. Kapitolu možno považovať za
etapu projektu tvorby využitia písma v hernom výtvarnom prostredí s prepojením v etickej
výchove. Sú v nej navrhnuté námety a nápady, sú spracované ako inšpirácia pre učiteľa etickej
a výtvarnej výchovy na primárnom stupni ZŠ.
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INAKOSŤ - ODLIŠNOSŤ
V slovenskom synonymickom slovníku by sa dalo nájsť niekoľko rôznych variácií
a obmien na vysvetlenie pojmu inakosť ako: odlišnosť: odlišnosť zvykov, osobitosť, osobitnosť,
zvláštnosť, nezvyčajnosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť správania, rozdielnosť.
Inakosť alebo inosť alebo odlišnosť je vlastnosť toho, čo je odlišné, iné. Zatiaľ čo
z inakosti možno mať potešenie, napr. v láske, pojem inakosti sa nedá ani definovať, možno ho
iba protipostaviť pojmu toho istého.
Vymedzenie pojmu
Inakosť, odlišnosť, nezvyčajnosť, rozdielnosť. To sú pojmy, ktoré súvisia s osobnostným
vývojom dieťaťa. Všetky problémy ľudskej vzťahovosti však majú spoločného menovateľa:
neschopnosť porozumieť sebe samému. A pritom sme k tomu nabádaní a vedení od
najstaršieho obdobia cieľavedomého úsilia o poznanie človeka a možnosti jeho výchovy.
Som odlišná. Si odlišný. Mali by sme sa zaujímať o to, prečo sa ľudia od seba líšia.
Odlišnosť tvorí ľudskú individualitu. Jedinečnosť. Tak ako sa dieťa vyvíja, je jeho grafický prejav
mnohorakými nitkami pospájaný s jeho vlastným ja, jeho vlastnou identitou, osobnosťou.
Schopnosť byť odlišný
W. James :„Využívane iba malú časť svojich telesných a duševných schopností. Keď to
vezmeme všeobecne, ľudský jedinec žije hlboko pod hranicou svojich možností. Má v sebe rôzne
sily, ktoré nevyužíva.“
Na ľudí pôsobí množstvo vnútorných a vonkajších podmienok, na základe ktorých sa
navzájom odlišujú. Jedným zo znakov, ktorý ľudí navzájom odlišuje je aj ich výkon.
Odlišná úroveň jeho kvality a kvantity je spôsobené úrovňou psychofyzických dispozícií,
ktoré nazývame schopnosti. J. Čáp - J. Mareš (2001, s. 152) definujú schopnosti ako „vlastnosti,
ktoré umožňujú človeku naučiť sa určitým činnostiam a dobre ich vykonávať. Nerovnaké
schopnosti spôsobujú, že za tých istých vonkajších podmienok a pri rovnakej motivácií
dosahujú rôzni ľudia rôzne výkony. ¹
S pojmom schopnosť súvisia aj pojmy ako: vlohy, nadanie, talent, tvorivosť inteligencia
popr. genialita.

TVORIVOSŤ (KREATIVITA)
Jonas Ridderstrale: „Nulová rozmanitosť zabíja tvorivosť. Rovnakosť plodí rovnakosť
a ešte viac rovnakého.“
Tvorivosť (kreativita) pochádza z latinského slova creo, čo v preklade znamená „tvoriť“.
Je to schopnosť človeka predstaviť si, vymyslieť alebo previesť niečo nové alebo zároveň
užitočné. Díva sa na jednu vec z rôznych pohľadov, prináša množstvo rôznorodých nápadov.
Tvorivosť je vnútorná sila človeka, ktorá ho poháňa robiť všetko čo najlepšie a po
novom, a to nielen pre seba a svoje okolie a v konečnom dôsledku pre celé ľudstvo.
Tvorivosťou rozumieme produkciu nových a súčasne užitočných riešení, nápadov, myšlienok,
činov, správania.
Každý človek má vrodenú schopnosť byť tvorivý. Tvorivosť sa v rozmanitých podobách
prejavuje u väčšiny ľudí počas celého života. V praktickom živote je tvorivosť a logické myslenie
oveľa dôležitejšie ako vecné znalosti alebo zručnosť rutinne riešiť úlohy.
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E. Ullrich (1987) vyjadril kreativitu ako: schopnosť poznávať predmety v nových vzťahoch
a originálnym spôsobom (originalita, nová kombinácia), zmysluplne ich používať neobvyklým
spôsobom (flexibilita), vidieť nové problémy tam, kde zdanlivo nie sú (senzitivita), odchyľovať
sa od navyknutých schém myslenia a nepojímať nič ako pevné (premennosť) a vyvíjať z noriem
vyplývajúce idey aj proti odporu prostredia (nonkonformizmus), ak sa to oplatí, nachádzať
niečo nového, čo predstavuje obohatenie kultúry a spoločnosti.
Kritéria tvorivosti
ORIGINALITA – jedinečnosť a novátorstvo
SPRÁVNOSŤ – splnenie podmienok
APLIKOVATEĽNOSŤ (užitočnosť)
HODNOTA (prínos) - nasledovateľnosť pre iných
Z definícií tvorivosti vyplývajú základné axiómy tvorivosti:
 Tvorivý môže byť každý človek - Znamená to, že každý človek môže byť tvorivý na
úrovni rozvoja svojho poznania, myslenia, osobnosti. Tvorivosť je hlboko osobná, každý
človek je jedinečný.
 Tvorivosť sa môže prejavovať v každej činnosti - Tvorivosť nie je len umelecká,
vedecká, technická, ale uplatňuje sa aj v medziľudských vzťahoch.
 Tvorivosť sa dá rozvíjať - Je to možné už u malých detí v rodine alebo v škole.
 Tvorivosť je náročná práca - Tvorivý proces núti človeka premýšľať a učiť sa, poznávať,
zbierať informácie, pozorovať, hľadať nové riešenia.
Faktory tvorivosti
Základné faktory tvorivosti
Fluencia (plynulosť): schopnosť pohotovo, ľahko tvoriť čo najviac psychických produktov
(myšlienok, slov, obrázkov, symbolov) na danú tému za časovú jednotku.
Flexibilita (pružnosť): schopnosť produkovať rôznorodé predstavy, myšlienky, nápady.
Mierou flexibility je počet nápadov.
Originalita: schopnosť utvárať bystré, dôvtipné, neobvyklé, nie bežné produkty, ktoré
odhaľujú vzdialené súvislosti. Ide nielen o originálny produkt, ale aj o originálne riešenie.
Senzitivita: citlivosť na problémy, schopnosť všímať si, vystihnúť, postrehnúť problém tam, kde
si ho iní nevšimnú, nevidia.
Rozvoj tvorivosti
Je dieťa schopné vytvoriť niečo originálne? Čo je vlastne originálne a pre koho?
V definícií. M. Zelinu a M. Zelinovej (1990, s. 17), ktorí definujú tvorivosť “ako takú interakciu
subjektu s objektom, pri ktorom subjekt mení okolitý svet, vytvára nové, užitočné a pre subjekt
alebo referenčnú skupinu či populáciu významné hodnoty“, je obsiahnutá práve aj vyššie
uvedená otázka pre koho je produkt originálny, hodnotný. Pripúšťajme teda fakt, že výtvor je
nový, objavný ako pre jednotlivca tak aj pre skupinu (povedzme školskú triedu).
Ako rozvíjať rozvoj tvorivosti u detí? Nekonečným vnášaním zaujímavého, motiváciou,
množstvom nápadov, pružnosťou myslenia, schopnosťou integrovať, kombinovaním daných
prvkov (dokončenie príbehu, nekonečné čiary, tvorba obrazov), vytváraním symbolov,
skupinové riešenie problému, riešením hypotetických situácií, hádankami, tvorením synoným,
neobvyklým použitím známeho a pod.
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Prekážky tvorivosti
Človek je pri akejkoľvek činnosti motivovaný, či už pozitívne alebo negatívne. Každá
z jeho aktivít sa odvíja na základe nejakého podnetu, ktorý na neho pôsobí. Prečo teda ľudia,
ktorí môžu byť tvoriví v rôznych oblastiach tvoriví nie sú. Medzi prekážky, ktoré bránia
tvorivosti možno zaradiť niekoľko zásadných bariér, a to časová tieseň, prevaha ľavej
hemisféry, druh osobnosti, strach, pesimizmus, myšlienková nepružnosť, konzervativizmus,
potreba moci, nadmerné nadšenie ako aj neschopnosť relaxovať. Poprípade vníma prekážky,
hľadá argumenty na odôvodnenie toho, prečo nemôže byť tvorivý.
Fázy tvorivej práce
 Príprava – zhromažďovanie
 Obdobie zdanlivej nečinnosti
 Záblesk nového poznania
 Rozpracovanie a overovanie¹
Tvorivosť v etickej výchove
Človek je charakterizovaný tendenciou k pravidelnosti, opakovaniu, čo mu poskytne
istotu a sebapoznanie a jednak tendenciou ku zmene, k tvoreniu, čo mu zas poskytujú nové
stimuly. (Olivar, 1992) V súčasnom živote nemožno pozorovať, že javy, chápané zvyčajne ako
masovosť, z iného hľadiska možno chápať ako ohlas na potrebu personalizácie, hľadania
súkromia a subjektivity. Je vecou výchovného systému, ako dosiahnuť túto rovnováhu
u mladých ľudí. Na jednej strane treba im odovzdať poznatky, normy a morálne kódexy, ale na
druhej strane treba stimulovať divergentné myslenie, t. j. tvorivosť.
Tvorivosťou a iniciatívou sa môžu vyriešiť mnohé problémy. Tvorivosťou prichádzame
k pokroku poznania. Tu treba pripomenúť veľmi dôležitý faktor, že TVORIVOSŤ úzko súvisí
práve s INICIATÍVOU a INAKOSŤOU, odvahou vyjadriť sa, zaujať svoj vlastný postoj, prejaviť
svoje myslenie, odlišnosť.
Životné situácie či morálne dilemy – kde sú v hre veľké etické hodnoty, práve tu je
potreba nápaditého kreatívneho riešenia. V neposlednom rade je tu tvorivosť medziľudských
vzťahoch – odvaha vyjadriť sa.

PÍSMO VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE
Písmo je jedna z najprevratnejších novôt, aké ľudstvo v kultúrnom procese vytvorilo.
Umožnilo vznik kultúr a filozofií, rôznych náboženstiev ľudstva. Donedávna prevládal názor, že
každé písmo sa vyvinulo z obrazového stvárnenia mysleného a to cestou „od obrazu k písmu“.
Dnes však mnohé naznačuje, že na počiatku bolo písmeno. Bol dokončený veľký objav
samostatnej hlásky už vtedy, keď Gréci prebrali a pretvorili Fénickú abecedu. Tým sa
uskutočnilo stretnutie Západu s Východom a vzájomné splynutie „obrazu s písmenom“.
Písmo teda súvisí s vývojom rôznorodých spoločností. Vzniklo z potrieb človeka zachytiť
významné udalosti a fakty. Dodnes je v ňom uchovaná skúsenosť ľudstva, tradície, zvyky,
jedinečnosť, identita národa a ich posolstvo.
Človek sa najskôr dorozumieval vlastnými artikulovanými i neartikulovanými zvukmi. Keď
sa však postupom času museli ľudia dorozumievať aj na diaľku, nestačil už iba ľudský hlas.
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Zvukové signály boli najprimitívnejšími hudobnými nástrojmi. . V týchto signáloch sú zárodky
písma. ¹
O písme sa v pravom slova zmysle môže hovoriť, keď má dva znaky a spĺňa predpoklady:
 musí sa uskutočniť kresliarska činnosť(maľovanie, rytie, škrabanie. )
 musí byť cieľom oznámenia
Odhliadnuc od histórii písma, položme si jednoduchú otázku? Prečo začne dieťa kresliť,
výtvarne sa prejavovať? Hovorí sa, že kresba je hlboká životná potreba. Potreba sa nejakým
spôsobom realizovať, tvoriť, odlíšiť sa, spoznávať svet. Prečo teda každé dieťa začne kresliť?
Spontánne sa výtvarne vyjadrovať? Malé deti sú považované za spontánne
jedince, pretože ich správanie a aktivita sú riadené ich vlastnou prirodzenosťou. A dieťa
sa chce hrať. Hrá sa s celým telom i ručičkou.
Deti v predškolskom veku vnímajú písmo ako svoju kresbu, vnášajú do grafémy vlastnú
líniu, svoj vlastný podtext. Sú tieto „symboly- grafémy“ odlišné od symbolov iných detí?
Väčšinou nie. Prvé, čo sa deti v tomto veku naučia je napísať tlačeným písmom svoje meno. Ale
práve pri vlastnom podpise chcú vypovedať kto som, čo som a toto som práve ja. Výpoveď
odlišnosti, identity. Neskôr v školskom veku začne ich písmo podliehať k šablóne, konkrétnosti,
písmo je riadené.
Písmo ako alternatívna výtvarná hra v etickej výchove
Linus Pauling: „Najlepšia cesta ako mať dobrý nápad, je mať veľa nápadov.“
Pablo Picasso: „Všetko, čo si dokážete predstaviť je skutočné.“
Svet, ktorý nás obklopuje, je fascinujúci, plný farieb, tvarov, štruktúr, pohybov, vôní,
z ktorých si vytvárame obrazy. Všetci nosíme v hlave svoju obrazáreň, galériu obrazov. Žijeme
vo svete, ktorý sa vyznačuje množstvom nových vizuálnych a emocionálnych posolstiev.
Každodenný život nám ich ponúka v podobe reklamy, provokujúceho dizajnu, módy, virtuálnej
reality. Objem informácií narastá závratným spôsobom. Problémom dneška už teda nie je
nedostatok informácií, ale to, že ich nevieme efektívne využívať.
Je dôležité vykročiť na novú cestu poznania, hľadať a vysielať, ukázať tvorivé,
alternatívne možnosti, postupy a nápady. Nemá zmysel to nekonečné chrlenie nedokončených
výkresov, pretrhnutých myšlienok, skákanie z témy na tému. Je potrebné dokončiť myšlienku,
reagovať na chybu. Dieťa nemôžeme tlačiť k múru, ale potrebujeme ho uvoľniť, zrelaxovať, až
potom môže s nami adekvátne komunikovať. Dovoliť mu prejaviť svoju vlastnú identitu, svoj
postoj, transformovať svoje vlastné myšlienky do originality, jedinečnosti.
Osvedčenou cestou sa stáva projektová metóda, ktorá sa približuje téze „škola hrou“,
škola do ktorej deti chodia radi, prežívajú v nej dobrodružstvá, vedia prečo sa majú do práce
pustiť, riešenia vedú ku konkrétnym výsledkom. Projektové vyučovanie dáva možnosť podieľať
sa na projektoch, byť tvorcami aj realizátormi. ¹
Deti potrebujú dostať príležitosť, poznávať a zapájať sa do tvorivých aktivít aj
prostredníctvom stvárnenia poznaného mnohorakým spôsobom. Mali by dokázať pristúpiť
k existujúcim zvukom i obrazom a pracovať s nimi, aby vytvorili obraz vyjadrujúci napr. ich
myšlienku. Dôležité je, aby sa smerovalo k cieľu umožniť dieťaťu vnímať samo seba, viac
riskovať, experimentovať, skúmať či vkladať do práce vlastnú identitu.
Práve zvolená hra s písmom nás sťahuje do tajov nevšednosti, zmeny. Písmo ako „hravá
forma“ nás nabáda experimentovať, bádať, zmeniť štýl uhladenosti, „bez zbytočných

227

VÝTVARNÉ UMENIE V ETICKEJ VÝCHOVE

krasopisných tvarov“, háčikov a slučiek. Prináša nový pohľad, kde nepôjde o správne tvary
grafém, tu môže vyniknúť aj ten, ktorý sa s písmom „veľmi nekamaráti na hodinách
gramatiky“.
Rozprávka: Mária Ďuríčková, Danka a Janka
Zámerom tejto práce je informácie z oblasti pedagogiky nielen popísať, ale
v podmienkach základnej školy vyskúšať a nájsť niekoľko nových alternatívnych prístupov,
kreatívnych výtvarných projektov. Hľadajme spoločne v detskej rozprávke etické hodnoty.
Ponúknime hodinu písania zmeniť na hru voľnosti, uvoľnime priestor pre spontánnu výpoveď.
Vytvorme činnosť, kde umožníme žiakovi vytvoriť vlastné vnímanie, cítenie, myslenie,
prežívanie, predstavivosť, fantáziu, intuíciu, invenciu.
Ktože by nepoznal obľúbenú knižku Márie Ďuríčkovej? Slávne dvojičky Danka a Janka.
Kniha príbehov, na ktorých odrástli mnohí mladí čitatelia. Tento príbeh je o dvoch dievčatkách,
dvojičkách. Sú to veselé i poučné príbehy na nerozoznanie podobných sestričiek, ktoré sú ako
všetky deti, hašteria sa a pomáhajú si. (už v úvode by sme mohli charakterizovať, že dievčatká
sú presne také isté ako všetky deti – teda aj my druháci).
Danka a Janka Botkové sú dvojičky, ktoré nikto nevie rozoznať, len rodičia a brat. Sú
prváčky a majú veľa kamarátov. Bodky sú rovnaké a predsa nie sú rovnaké. Danka je zanovitá
a Janka je žalobaba. Sú to sestry, ktoré sa radi hrajú, súťažia, ale sa aj pobijú. Obliekajú sa
rovnako, ale občas chce každá niečo iné. Občas nahnevajú maminu i ocka. (aj my máme svoje
dobré aj zlé vlastnosti, aj my vieme občas rodičov nahnevať).
¹Príbehy dvoch malých sestier - dvojčeniec, ktoré sú na nerozoznanie, pobavia, ale
prinesú aj isté poznatky, priblížia sčasti reálie vidieckeho života, naznačia čosi z vojnovej
histórie. Nemenej dôležité je, že podnietia, rozohrajú detskú fantáziu – to najmä v druhej časti
knižky Danka a Janka v rozprávke, kde si hlavné hrdinky domýšľajú a vymýšľajú rôzne podoby
sveta, viac - či menej zázračné bytosti a udalosti. Nenásilnou, detskému vnímaniu prístupnou
formou sprostredkujú príbehy dvojčeniec aj základné pravidlá správania v rodine, v škole a na
verejnosti, ironizujú sebectvo, skúposť či iné negatívne vlastnosti, učia potrebe priateľstva,
súdržnosti (nielen medzi súrodencami). Atmosféru pohody, útulnosti sveta, v ktorom sa sestry
- dvojčatá pohybujú, dopĺňajú úsmevné ilustrácie Boženy Plocháňovej.

ZÁVER
Práca sa zoberá objasnením a pochopením pojmu „inakosť“ v umení ako dôležitý aspekt
v procese vývoja osobnosti dieťaťa a jeho tvorby. Zameranie témy môžeme využiť na hodinách
etickej výchovy na prvom stupni ZŠ alebo v medzipredmetových vzťahoch. Prostredníctvom
výtvarnej hry prepojiť etické hodnoty osobnosti alebo blízkej skupiny do hry s písmom. Vytvoriť
farebne a tvarovo zaujímavé kompozície a apelovať na aspekt inakosti a originality.
Pri školskej práci prichádzajú činnosti, ktoré dieťa robiť musí či sa mu chce alebo nechce.
Písmo je chápané ako učenie sa krasopisu, šablónovite. Ak zaradíme písmo ako hernú činnosť,
odbúrame bariéru strohosti, budeme v graféme hľadať rozvoj grafického znaku ako symbolu,
vložíme spontánnosť, originalitu. Nastúpi možnosť popremýšľať, preriešiť množstvo úloh,
problémov. Pracovať individuálne, skupinovo, frontálne. Ak prepojíme s hrou rozprávku
pripomenieme im svet hier a zábavy. Takýto proces osvojovania sveta prináša rozvoj
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špecifického cítenia, vnímavosť umeleckého diela a jeho prostredníctvom pochopíme
originalitu, jedinečnosť.
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ROZPRÁVKA AKO ZDROJ INŠPIRÁCIE
V ETICKEJ A VÝTVARNEJ VÝCHOVE
Anna FERIANCOVÁ
Abstrakt
Cieľom práce je objasniť, pochopiť a zvizualizovať pomocou metódy tvorivej interpretácie etické
posolstvá ukryté v rozprávkach.
Kľúčové slová: etická výchova, výtvarná výchova, rozprávka, ilustrácia, tvorivá interpretácia,
etické posolstvo

ÚVOD
Nikto z nás si nevie svoje detstvo predstaviť bez rozprávok. Rozprávky sú jedinečným
zjavom, ktorý je základom detského vnímania morálky a sveta. Cez rozprávky dieťa vníma
kladné vlastnosti hrdinov, múdrosť, rozvíja svoju fantáziu. Najdôležitejšou vlastnosťou
rozprávky je, že v nej víťazí dobro nad zlom. Rozprávka, či už ľudová alebo dnešná moderná,
nesie v sebe etické posolstvá, ktoré odovzdáva detskému čitateľovi. Cez tieto posolstvá sa
formujú postoje, ktoré sprevádzajú človeka po celý život.
Pri čítaní rozprávok sa dieťa stretáva s ilustráciou, ktorá sa stáva často prvým kontaktom
s umeleckým výtvarným dielom. Ilustrácia nielen dotvára atmosféru rozprávky, ale zároveň
pôsobí na citovú a rozumovú stránku dieťaťa. Tu môžeme hľadať možnosti spojenia medzi
etickou a výtvarnou výchovou. Výtvarná výchova nám poskytuje prostriedky na vyjadrenie
emócií, pocitov, nálad, fantázie, predstáv a osobných skúseností. Výtvarný prejav žiakov 1.
stupňa môže dopĺňať viaceré aktivity etickej výchovy, kde sa zdôrazňuje predovšetkým
jedinečné a osobité videnie každého jednotlivca, rozvíja sa tvorivosť a objavovanie vlastných
daností.
Cieľom práce je poukázať na možnosť použitia metódy tvorivej interpretácie umeleckého
diela pri zvizualizovaní etického posolstva rozprávky. Je to možné i prostredníctvom výtvarnoetických aktivít, ktoré môžu byť súčasťou zážitkového učenia, ktoré je základom výchovnovzdelávacieho procesu etickej výchovy.
V úvode práce sa zaoberám stručným vymedzením cieľov etickej a výtvarnej výchovy na
úrovni primárneho vzdelávania a tvorivej interpretácie umeleckého diela. V druhej kapitole sa
snažím poukázať na vzájomnú spojitosť rozprávky a jej ilustrácie, ktorá ako umelecké dielo
etické posolstvá vyplývajúce z rozprávky zdôrazňuje.
Ilustrácie českého umelca Adolfa Borna k rozprávkovej knihe Miloša Macourka Mach
a Šebestová v škole jedinečným spôsobom dotvárajú atmosféru príbehov, ktoré svojimi
etickými odkazmi pomáhajú napĺňať ciele etickej výchovy primárneho vzdelávania.
Prostredníctvom tvorivej interpretácie a vhodnej výtvarno-etickej činnosti umožníme dieťaťu
zvizualizovať pochopený etický odkaz rozprávky, čo je hlavný cieľ mojej práce.

ETICKÁ VÝCHOVA
Etická výchova má nezastupiteľné miesto v školskom systéme. Pomáha pri formovaní
postojov detí mladšieho školského veku, kultivuje ich osobnosť, učí ich orientovať sa v
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životných aj umeleckých hodnotách na základe zmyslových zážitkov. Vedie ich k pozitívnemu
vnímaniu bytia, vychováva osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej
úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné
miesto.
Cieľom etickej výchovy je formovanie mravne zrelého človeka, ktorý sa riadi určitými
spoločensky uznanými morálnymi pravidlami – morálkou. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale formou zážitkového
učenia účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem.
Predmet etická výchova je postavený na základe projektu profesora Roberta Roche
Olivara, ktorý chápe etickú výchovu v užšom a širšom slova zmysle. Etická výchova v širšom
slova zmysle zahŕňa implicitnú etickú výchovu, t. j. také usporiadanie vyučovacieho procesu
a života školy, aby celá atmosféra školy a rôzne podnety súvisiace so životom školy pozitívne
ovplyvňovali rozvoj charakteru detí. Etická výchova u užšom zmysle je usmerňovanie školského
(triedneho) spoločenstva pomocou osobitých aktivít, ktoré majú v učebných plánoch
vyhradený osobitný priestor.
Etická výchova v užšom zmysle má štyri zložky, ktoré sa vzájomne podmieňujú a tvoria
jeden celok :
 Výchovný program, ktorý rozvíja faktory, podporujúce pozitívny rozvoj osobnosti.
k týmto faktorom radíme sebaoceňovanie, pozitívne hodnotenie druhých, spôsobilosti
medziľudských vzťahov, empatia a iné. Najdôležitejší faktor je prosociálnosť, nezištná
ochota, pochopenie a pomoc druhým. Preto je prvá časť výchovného programu
výchovou k prosociálnosti. Druhou časťou je aplikácia prosociálnosti na rôzne oblasti
života.
 Štýl výchovy, ktorý je charakterizovaný črtami ako prijatie dieťaťa, vyjadrenie
pozitívnych citov k nemu, pripisovanie pozitívnych vlastností. Tento výchovný štýl
vytvára v triede atmosféru podobnú v rodine.
 Použitie osobitných výchovných metód, ktorých spoločným menovateľom je to, že
poskytujú deťom skúsenosť (senzibilizácia) alebo umožňujú vytvoriť si vlastný úsudok
(hodnotová reflexia). Deti sa učia na základe vlastného prežívania, ktoré potom
prirodzene ovplyvňuje ich postoje a správanie. Tieto metódy sa vo všeobecnosti
označujú ako zážitkové učenie.
 Rozvoj prosociálnosti. Výchovný štýl a program, metódy a spôsob výchovy sú zvolené
tak, aby podporovali rozvoj prosociálnosti. Podstatnou časťou je i rozvoj sociálnych
zručností, ktoré sú zamerané na etické ciele. Tie sa stávajú etickými spôsobilosťami,
cnosťami, čo je trvalá dispozícia správať sa eticky, pozitívne.
Ciele učebného predmetu etická výchova v primárnom vzdelávaní
Cieľom etickej výchovy je vychovať 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 zdravou kritickosťou
 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými
normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej
miery nezávislá od tlaku spoločnosti

232

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM A SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ














má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná
správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj citovou zaangažovanosťou – súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v primárnom vzdelávaní je
viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu
naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro a zlo
naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primeraného veku
umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov
umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy
podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností
formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý prostredníctvom
autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou, rozvíja osobnosť žiaka. Rozvíja jeho
cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu i analytické myslenie – vedomé i nevedomé duševné
aktivity. Týmto napĺňa výtvarná výchova svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje
prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje
predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne
druhy vizuálnych umení súčasnosti.
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa
o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti,
zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú
pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv.
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať a používať jazykové prostriedky,
základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak
zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie
(výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry,
reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť
a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie
konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
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Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne
uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov
a techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných
kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania
a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu
k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne
používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Osnovy výtvarnej výchovy okrem toho podporujú medzipredmetové väzby,
interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta
prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú
konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne
kognitívnymi predmetmi.

INTERPRETÁCIA VÝTVARNÉHO DIELA
Interpretácia umeleckého diela je jeden z najúčinnejších prostriedkov rozvoja tvorivých
schopností. Umelecké dielo je významný pedagogický nástroj pre učiteľa. Umenie pomáha
učiteľovi a prostredníctvom neho i žiakom riešiť isté životné situácie, orientovať sa v nich,
hľadať kľúč na riešenie, prenikať do psychiky žiakov, rozmýšľať, akoby sa žiaci zachovali v
rôznych životných situáciách, s akými typmi sympatizujú, vytvoriť obraz o medziľudských
vzťahoch v žiackom kolektíve. Vzniká diskusný vzťah medzi učiteľom a žiakom pri výmene
názorov. Pri recepcii a interpretácii výtvarného diela uplatňujeme diskusiu, vlastné názory,
otázky a nie suché odovzdávanie vedomostí, verbalizáciu.
Stvárňujúca(realizačná) výtvarná interpretácia je skúmanie a vysvetľovanie výtvarných
diel prostredníctvom aktívnych výtvarných činností. Výtvarné dielo tu pôsobí ako zdroj, podnet
a východisko výtvarných aktivít, v ktorých sa môže uplatniť syntetičnosť vizuálnych vnemov,
zážitkové recepcie. Možnosť intenzívneho prelínania vizuálneho a haptického princípu
napomáha tvorivému charakteru interpretácie. k metódam výtvarnej interpretácie patrí kópia
umeleckého diela, analytické skice, voľné napodobenie, pokusy o zámernú zmenu, posun,
paralelu, dotváranie, ozvláštňovanie, parafráza, kol. áž, asambláž, frotáž, dekoláž, roláž,
antikol. áž, zmizíky, kolorované kol. áže. Táto ponuka metód dáva učiteľovi široké možnosti
sprostredkovania výtvarného diela žiakom cez aktívne vnímanie a vizuálnu interpretáciu
umenia, pričom nevyhnutnou podmienkou realizácie takto chápaného edukačného procesu sú
odborné pedagogické a výtvarné kompetencie učiteľa výtvarnej výchovy.
Na sprostredkovanie umenia prostredníctvom aktívnej činnosti žiakov môže učiteľ využiť
metódu animácie, ktorú vo veľkej miere využívajú galérie na celom svete, aby výtvarné umenie
sprístupnil i rôznym vekovým či sociálnym kategóriám návštevníkov. Žiaci kreslia, maľujú alebo
diskutujú, vyjadrujú sa pohybom vlastného tela alebo priestorovým stvárnením a touto
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praktickou činnosťou skúmajú možnosti umeleckého vyjadrenia, výtvarné dielo interpretujú.
Ziskom z animácie je prežívanie a zážitok.
R. Horáček charakterizuje animácie ako „oživujúce činnosti, pri ktorých návštevníci
pomocou rôznych materiálov či predmetov vytvárajú špecifické výtvarné etudy, ktoré svojím
princípom, technológiou alebo obsahovým zameraním nadväzujú na pozorované výtvarné
dielo. Animácia je proces kontaktu s výtvarným dielom, ktoré účastníkov vedie
prostredníctvom zážitku k možnostiam bohatšieho poznania a k získavaniu nových skúseností.“
(Horáček, 1998).

ROZPRÁVKA
Rozprávka je krátky prozaický alebo veršovaný útvar, spravidla vymyslený príbeh, ktorý
má za cieľ poučenie alebo pobavenie čitateľov alebo poslucháčov. Podľa autorstva ich delíme
na ľudové a autorské.
Ľudové rozprávky sú žánrom ľudovej slovesnosti a patria k najstarším a najrozšírenejším
formám ústnej slovesnosti. Majú najrozmanitejší obsah v závislosti na dobe a spôsobe života.
V čítaní detí vedľa seba koexistujú autorská (moderná) a ľudová rozprávka. V autorskej modernej rozprávke sú tradičné fantastické motívy, postavy a symboly pretvárané a nahradené
symbolmi civilného života. Do rozprávky vstupuje groteskno až absurdno, využíva sa nonsens,
ktorý má komický efekt. Popri ľudských hrdinoch primárne postavenie majú zvieratá a veci,
ktoré sa správajú pohybujú a hovoria ako ľudia. Významnými prvkami sú fantastika, ktorá sa
prejavuje vo výbere témy, v kompozícii, v jazykovo – štylistických prostriedkoch a nonsens,
ktorý ako estetický fenomén s komickým efektom môže fungovať ako základ sujetu rozprávky.
Rozprávka a jej etické posolstvo
Rozprávka patrí k najstarším literárnym žánrom. Niet na svete človeka, ktorý nebol
„odchovaný“ rozprávkami. Rozprávali ich rodičia, starí rodičia alebo si ich deti čítajú samé.
Rozprávky formujú detské postoje, ľudskosť. Nie sú len zaujímavo podanými príbehmi
s neodmysliteľným dobrým koncom, ale je do nich pretavená stáročiami nazhromaždená
múdrosť, nadčasová humanistická etika s výrazným filozofickým posolstvom. Prostredníctvom
rozprávok dieťa spoznáva univerzálne kultúrne hodnoty – lásku, priateľstvo, vynaliezavosť,
trpezlivosť, spravodlivosť. Vníma morálne posolstvo rozprávky. Vďaka sile fantázie dokáže sa
zžiť s konaním hlavných postáv, prijíma ich morálne postoje. Tieto mu môžu byť nápomocné v
budúcom reálnom živote pri riešení konkrétnych životných situácií. Dieťa prostredníctvom
rozprávok získava nefalšovanú prosociálnosť, empatiu s blízkymi v ich radostiach, starostiach i
bolesti.
V ľudových rozprávkach je vysvetlená predovšetkým úporná cesta za šťastím, vydláždená
početnými životnými prekážkami. Rozprávky nám pripomínajú, že najprv treba byť ľuďmi, až
potom víťazmi. Túto postupnosť nemožno preskočiť. Kto dostane veľký dar lásky, krásy
a pravdy odrazu, nikdy si ho nebude vážiť.
Rozprávky nám ukazujú, kam vedie moc bez zásad, bohatstvo získané bez poctivej práce.
Nenásilnou, prirodzenou formou v nás upevňujú univerzálne hodnoty ako ľudskosť, striedmosť,
štedrosť, pokoru. Učia nás, že nezdvorilosť je slabosť, že najdôležitejšími cnosťami človeka sú
statočnosť, odvaha, vernosť a sebadisciplína, že skutočný kráľ sa vyznačuje rozhodnosťou
myslenia, silou vôle a energiou činu. Všetky osobnosti s určitým čarom sú charakteristické
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osobitosťou, dobrosrdečnosťou, zdvorilosťou, odvahou a mlčanlivou dôstojnosťou. Nezávidia,
nevyčítajú, neohovárajú, neklamú, neurážajú, neľutujú sa, nie sú namyslení, neintrigujú.
Rozprávky nám vštepujú ozajstné hodnoty, nie tie predstierané a okázalo deklarované.
Ilustrácia rozprávky
Rozprávky, ako je nám to už známe, patria medzi najvhodnejší, najhodnotnejší
a najprínosnejší žáner z umeleckej tvorby pre deti. z toho dôvodu aj ilustrácie k rozprávkam sú
plné bohatstiev a dôkazov, sú schopné intenzívnejšie pôsobiť už aj na nižší vek čitateľa.
Obrazová stránka rozprávku dotvára a dodáva jej osobité čaro. V histórii ilustrácií, ktoré
sprevádzajú rozprávkové texty sa stretávame s úsilím o vytvorenie špecifického štýlu, pretože
popisný či realistický štýl ilustrácie pre snivosť a fantáziu obsiahnutú v rozprávkach nie je
postačujúci. Tak isto ako text, mala by sa vyznačovať bohatosťou tvorivých postupov
a špecifickými umeleckými metódami. Obzvlášť pri tvorbe rozprávkových ilustrácií autor musí
dbať na to, aby sa farby, čiary či škvrny premieňali v recipientovej mysli na city. František
Holešovský uvádza : „Fantastický svet, ktorý sa premieta do rozprávkových ilustrácií, umožňuje
dieťaťu vytvoriť si bližší vzťah k výtvarnému umeniu a zároveň posilňuje etický význam
rozprávky.“ Samozrejme ako aj iné druhy ilustrácií rozvíja detskú fantáziu a podporuje
samostatnú umeleckú tvorivosť dieťaťa.

ETICKÝ ODKAZ V ILUSTRÁCIÁCH ADOLFA BORNA KU KNIHE MACH
A ŠEBESTOVÁ V ŠKOLE
Adolf Born
Adolf Born (1930) je mnohostranným českým umelcom 20. storočia. Svetoznámym sa
stal ako grafik, karikaturista a ilustrátor kníh. Narodil sa 12. júna 1930 v mestečku České
Valenice na českej hranici s Rakúskom. V roku 1935 sa rodina presťahovala do Prahy, kde žije
a pracuje. Počas rokov 1950 – 55 študoval na Vysokej škole úžitkového umenia v Prahe na
Katedre karikatúry a novinovej kresby na čele s profesorom A. Pelcom. Od roku 1960 sú jeho
práce vystavované po celom svete.
Do povedomia verejnosti sa dostal ako karikaturista. Jeho humorné kresby boli vydávané
vo všetkých významných časopisoch. Zúčastnil sa mnohých výstav, z ktorých si priniesol
prestížne ocenenia. V roku 1977 mu bola udelená Grand Prix cena a bol prehlásený za
„karikaturistu roka“v kanadskom Montreale (1974).
V roku 1973 cenzúra obmedzila publikovanie jeho karikatúr, preto viac svojho času
venuje animovanému filmu, knižným ilustráciám a grafike. Spojením grafiky a karikatúry dospel
k novému umeleckému výrazu. Jeho kozmopolitný humor, výber tém zakorenených v histórii
svojej zeme (Rakúsko – uhorská monarchia alebo rudolfínske obdobie) a nakoniec jeho
zvláštny svet zvierat, ho preslávili po celom svete. Je autorom mnohých exlibris, prevažne
vytvorených technikou farebnej litografie. Jeho obrazy často miešajú fantáziu sveta, ľudí
a zvierat.
So svojimi skúsenosťami vo výtvarnom umení zasiahol tiež do divadelnej scénografie
a českej kinematografie. Ako scénograf pôsobil v známych českých divadlách a pripravoval
kostýmy k niekoľkým divadelným hrám. V odvetví animovaného filmu
môžeme na jeho meno naraziť v súvislosti s kreslenými príbehmi Macha a Šebestovej
(1976). Je tiež autorom kreslených doprovodov k známym českým filmom (Jak utopit doktora
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Mráčka,. . ). Po smrti svojho dlhoročného priateľa a spolupracovníka Miloša Macourka (1926 –
2002), svoju činnosť vo svete filmu ukončil.
Na otázku : „Čo vo svojej tvorbe staviate na prvé miesto ?“, odpovedal Adolf Born v
jednom rozhovore, že knižné ilustrácie. Hovorí, že „ilustrace, stejně jako text, musí žít svým
vlastním životem“, a tiež i to, že „text si sám řekne, jakou technikou jej výtvarně zvládnout.“ (2)
o výtvarnom sprievode literárnych textov sníval už ako chlapec. Dnes sú na jeho ilustrátorskom
konte takmer tri stovky kníh. Adolf Born najradšej ilustruje knihy, ktoré majú nejaký vzťah
k humoru, pretože sám miluje humor. Vo svete Adolfa Borna je všetko možné a ľahko
uveriteľné. V jeho ilustráciách je dokonale zachytená atmosféra príbehu, ba zachádza ešte
ďalej, akoby chcela dopovedať, čo autor nenapísal. Nenápadne tak nabáda detského čitateľa
premýšľať a rozvíjať vlastnú fantáziu.
Mach a Šebestová v škole
Natrvalo a nezmazateľne sa zapísal Adolf Born do mysli detských čitateľov ilustráciami ku
knihe Miloša Macourka, Mach a Šebestová. Pred detským čitateľom sa rozprestrú príbehy
nerozlučných spolužiakov, ktorí sú doprevádzaní priateľom – psom Jonatánom. Táto dvojica
zažíva humorné i dobrodružné príbehy. Pozrie sa do praveku, do krku spolužiaka Krupičku,
premení psa Jonatána na chlapca, porozumie reči zvierat . . A to vďaka čarovnému slúchadlu.
Epizódy plné komických zápletiek, v ktorých sa skutočnosť prelína s humorom, sú dotvárané
jedinečnými výtvarnými predstavami ilustrátora Adolfa Borna. Nie sú to teda len rozprávkové
príbehy, plné etických posolstiev, z ktorých dekódujeme priateľstvo, porozumenie, úctu
k rodičom, lásku k zvieratám, schopnosť prekonávať prekážky, ochotu pomáhať ale i láskavo
odpúšťať, sú to i Bornove ilustrácie, ktoré tieto etické princípy podčiarkujú. Aby dieťa dokázalo
tieto etické odkazy pochopiť, poznáva výtvarný jazyk, ktorý je síce umelo vytvorený, ale
pomáha pochopiť a objasniť komunikačné schopnosti výtvarných vyjadrovacích prostriedkov.
Pretože deti mladšieho školského veku radi kreslia, milujú farebnosť, dokážu rýchlo pochopiť
Bornovu schopnosť vcítiť sa do príbehu a na základe použitých výrazových prostriedkov odkryť
ich zmysel.
Príjemné teplé tóny farieb evokujú pocit pohody, dobrosrdečnosti hlavných postáv, ich
úsmev je všadeprítomný. Chladné, studené tóny zelenej a modrej sa objavujú, ak v príbehu sa
deje nespravodlivosť, strach z neznáma. Línia, bod, husté šrafovanie nielen navodia pocit
hustého mamutieho kožucha alebo jemnosť Šebestovej vlasov, ale aj pocit rýchlosti ako sa dajú
porušiť pravidlá dobrého správania, keď Pažout a Horáček hádžu zakázané jedlo zvieratám v
ZOO.
Ilustrácie Adolfa Borna ponúkajú mnohé modely správania sa v rôznych životných
situáciách, ktoré sú deťom blízke a na základe ktorých sa môže formovať ich prosociálne
správanie, empatia, schopnosť deliť sa s priateľom, pomáhať si navzájom, ale poukazujú i na
nevhodné modely správania sa. Malí i dospelí čitatelia oceňujú Bornovu snahu o rozvoj
príbehu, pôsobenie na rozvoj predstavivosti a schopnosť vcítiť sa do atmosféry príbehu. Preto
ilustrácie, ktoré doprevádzajú knižný príbeh, nikdy neostanú nepovšimnuté, ale nútia
pozastaviť sa, premýšľať, vyjadriť svoje vlastné pocity, myšlienky. Vďaka etickým posolstvám,
ktoré spolu s príbehom nám nenásilnou formou predkladajú sú vhodným prostriedkom na
formovanie osobnosti dieťaťa.
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Interpretácia príbehov a ilustrácií, ktoré ich dopĺňajú, pomáhajú napĺňať jednotlivé ciele
etickej výchovy :
 vytvárať prosociálne spoločenstvo žiakov – Mach a Šebestová majú k sebe úctu,
nedávajú si prezývky, vedia sa vždy pekne pozdraviť, navzájom sa počúvajú, vedia si
prejaviť vďačnosť, poďakujú, poprosia, ak niečo žiadajú, vzájomne si pomáhajú
 viesť žiakov k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia – na základe porovnania sa
s hlavnými postavami vedia rozlíšiť vlastnosti ako dobrý – zlý, veselý, vďačný,
nevšímavý, ich správanie vedie k sebaovládaniu a prekonávaniu prekážok
 naučiť sa hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla – na základe
poznávania vlastností postáv z príbehov sa žiaci učia vyjadrovať rozdiel medzi dobrom
a zlom na ľuďoch zo svojho okolia, tešia sa z dobrých skutkov vo svojom okolí, vedia
dobro oceniť, odmietajú zlo vo svojom okolí
 osvojiť si tvorivé riešenie každodenných situácií v medziľudských vzťahoch – Mach
a Šebestová svoju iniciatívu a tvorivosť využívajú v prospech školy (poklad venujú na
nákup biologickej pomôcky), prejavujú aktívnu účasť na riešení problémov triedy
 poznávať svoje práva a povinnosti – na základe porovnania priateľstva medzi hlavnými
postavami, deti chápu jeho význam, učia sa hľadať si dobrého priateľa, chápu
dodržiavanie pravidiel slušného správania sa medzi chlapcami a dievčatami ako
predpoklad vytvárania dobrej klímy nielen v rámci triedneho spoločenstva, ale aj v
živote
 nadobúdanie sociálnych zručností, empatia - chápanie ťažkej situácie iných, snaha
o pomoc a porozumenie (pomoc chorému spolužiakovi Krupičkovi, ktorý ma angínu
a nemôže ísť na výlet do zoologickej záhrady, napriek tomu, že bacily sú nebezpečné)
 napomáhanie zvnútorňovania prosociálnych hodnôt a postojov - poznáva možnosti
reagovania na svoj omyl a omyl iných (rozprávka o tom, ako Mach a Šebestová
navštívili krajinu Ťap – ťap, kde si uvedomia, že i zdanlivo nevýznamný živočích má
právo na život a nie vždy človek je ten, ktorý sa chová v prírode rozumne)
O TOM, AKO MACH a ŠEBESTOVÁ VYLIEČILI KRUPIČKOVI ANGÍNU
Rozprávka spolu s ilustráciou sa môže stať výborným prostriedkom nielen na rozvoj
mravného cítenia žiakov, ale i prostriedkom na rozvíjanie estetického vnímania, čo je cieľom
výtvarnej výchovy. Ilustrácie rozprávok preto vytvárajú vhodné príležitosti pre naplnenie tohto
cieľa. Zároveň ilustrácia rozprávky sa stáva pre dieťa prvým dotykom s výtvarným dielom.

ETICKÉ POSOLSTVO ROZPRÁVKY
Jedným z príbehov, s ktorým sa deti stretnú je o tom, ako Mach a Šebestová vyliečili
Krupičkovi angínu. Etické posolstvá, ktoré z rozprávkového príbehu vyplývajú sú pre deti jasne
čitateľné a môžeme ich odhaliť v niekoľkých rovinách.
V prvej rovine Mach a Šebestová sú prototypom priateľstva medzi spolužiakmi,
chlapcami a dievčatami. Hoci sa oslovujú priezviskami, sú k sebe milí, slušní. Nie sú namyslení
a sebeckí, hoci majú čarovné telefónne slúchadlo, ktoré dostali za dobrý skutok.
V druhej rovine objavíme v správaní hlavných postáv veľkú empatiu k druhým ľuďom
a kamarátom. V príbehu sa prejaví ako pomoc spolužiakovi Krupičkovi, ktorý dostal angínu
a nemôže sa zúčastniť triedneho výletu do ZOO. Pomocou čarovného slúchadla sa zmenšia
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a rozhodnú sa zničiť bacily v hrdle spolužiaka. Hoci je to veľmi nebezpečné, prejaví sa u nich
veľká statočnosť a obetavosť. Nepotrebujú, aby im niekto za tento čin ďakoval. Robia to
nezištne, stačí, keď spolužiak sa usmieva a môže ísť na školský výlet. Ich správanie je príkladom
prosociálnosti, ku ktorej chceme žiakov viesť.
V tretej rovine sa objavuje boj s bacilmi. Tento boj môžeme posunúť ako boj za zdravý
životný štýl a správnu životosprávu. Človek sa dobre cíti, keď je zdravý a môže tak realizovať
svoje túžby a plány.
Ilustrácie Adolfa Borna dotvárajú atmosféru celého príbehu. Odtiene červenej, modrej
až fialovej farby navodzujú atmosféru ťažkého ale odhodlaného boja Macha a Šebestovej
s bacilmi v Krupičkovom hrdle. z výrazu ich tvárí, pohybu rúk a nôh cítiť, že napriek veľkej
presile bacilov bojujú zo všetkých síl, aby pomohli kamarátovi. Bojujú čestne, navzájom sa
povzbudzujú. Oproti tomu, bacily, ktoré ovládli Krupičkovo hrdlo, sa nechcú vzdať pohodlného
života, bojujú zákerne, „nemajú vôbec nijaký zmysel pre čestný boj“. (3) Mimika ich tvárí, veľké
ústa, široké zuby, chlpaté podlhovasté telo, to všetko evokuje vo fantazijných predstavách detí,
čo sa deje v ich tele, ak nevedú správnu životosprávu a nevytvárajú si správne hygienické
návyky. Tieto predstavy sú navyše umocnené množstvom rovnakých bacilov, ich temnou
farebnosťou a tvarovou totožnosťou.
Návrh výtvarnej aktivity k tvorivej interpretácii rozprávky
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie. Aktivity,
ktoré učiteľ používa, pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám
správania, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania sa a jeho prenos do reálneho sveta.
Výtvarno-etické aktivity pomôžu zvizualizovať a precítiť etické posolstvo ukryté v rozprávke.
Pomocou tvorivej interpretácie ilustrácie žiaci zviditeľnia svoje predstavy.
V rozprávke o tom ako Mach a Šebestová vyliečili Krupičkovi angínu po nájdení
spoločných styčných bodov rozprávkového príbehu a ilustrácie k nemu, čím je nezištná pomoc
priateľov a odhodlanie nevzdávať sa v ťažkých životných situáciách, môžeme pomocou tvorivej
interpretácie zvizualizovať posolstvo významu zdravej životosprávy, čo je nielen prejavom
sebaúcty ale aj iniciatívy v sebapoznaní a napĺňať tak ciele etickej výchovy v primárnom
vzdelávaní.
Každé dieťa vytvorí predstavu svojho bacila dotvorením – technikou kolorovanej kresby.
Dokresľuje časť tela prekopírovaného bacila z originálnej ilustrácie Adolfa Borna k príbehu
o tom, ako Mach a Šebestová vyliečili Krupičkovi angínu. Na základe vlastnej fantázie dotvorí
telo, pridá farebnosť, mimiku. Keďže bacily sú všade okolo nás (na zemi, neumytých rukách,
špinavom ovocí...), môže ich pomenovať menom, ktoré pripomína miesto, z ktorého sa
dostanú do tela. Táto výtvarná aktivita sa môže stať súčasťou tvorivej dramatiky, kde v
intenciách etickej výchovy deti rozohrávajú príbeh bacilov, presviedčajúcich dieťa, aby
nabádaním k nedodržiavaniu hygienických návykov, nesprávnej životosprávy umožnilo im
zmocniť sa jeho zdravia. Naproti tomu deti navrhujú nielen prijateľné možnosti odmietnutia,
ale môžu pokúsiť sa presviedčať bacily k zmene správania sa.
Prostredníctvom rozprávky, ilustrácie a ich interpretácie sa dieťa učí chápať svet okolo
seba, snaží sa vysloviť svoje pohľady na svet, vyjadriť svoje emócie. Etické posolstvá v nich
ukryté si osvojuje a vytvára tak predpoklady riadiť sa nimi vo svojom budúcom živote.
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ZÁVER
Jeden z dôvodov, prečo sú rozprávky medzi deťmi obľúbené je i ten, že vždy končia
šťastne, pravda v nich zvíťazí a zlo je porazené. Čestnosť, láska a statočnosť, obetavosť v konaní
hrdinu v rozprávke je vždy deťmi obdivovaná. Prečo sa teda týmito zásadami neriadia dospelí,
ktorí ich ako deti obdivovali ? Je to i jeden z cieľov etickej výchovy, ukázať dieťaťu cestu, ako sa
stať človekom, ktorý popri svojich morálnych zásadách ostáva ľudský, priateľský a ochotný
pomáhať. Preto sú rozprávky nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie nielen v etickej výchove ale i
v umení.
Výtvarné umenie často dieťa vníma prostredníctvom ilustrácií, ktoré sú vhodným
podnetom vo výchove. Prostredníctvom hravej výtvarnej činnosti môže dieťa vyjadriť svoje
city, postoje, formulovať svoje názory. Potom v spojení s etickým posolstvom si pomáha
nachádzať otázky a odpovede na riešenie mnohých životných situácií.
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HĽADANIE OBRANNÝCH MECHANIZMOV PROTI ŠIKANOVANIU
V DIELE ROMANA BRATA MÔJ ANJEL SA VIE BIŤ
Viera KANÍKOVÁ
Abstrakt
Práca s názvom Hľadanie obranných mechanizmov proti šikanovaniu v diele Romana Brata Môj
anjel sa vie biť je zameraná jednak na vytvorenie ucelenejšieho obrazu o šikanovaní, jeho dôsledkoch na
osobnosť človeka a zároveň môže byť prínosom a inšpiráciou pre učiteľov etickej výchovy. Cieľom práce je
totiž poukázať na závažnosť šikanovania ako spoločenského, pedagogického a etického problému, no
zároveň neutíchajúceho fenoménu v našej spoločnosti aj prostredníctvom literárneho diela Romana
Brata. Interpretáciou textu a charakterizovaním hlavného hrdinu diela, poukázaním výrazného vplyvu
šikanovania na jeho osobnosť a zdôraznením hľadania obranných mechanizmov v správaní chcem
poukázať na vhodné využitie textu aj na hodinách etickej výchovy.
Kľúčové slová: šikanovanie, obranné mechanizmy, etická výchova, identita, interpretácia

ÚVOD
Šikanovanie. Jav, ktorý je aj v dnešnej modernej spoločnosti neustále pretrvávajúcim
a zároveň vážnym problémom. Tento odsúdeniahodný fenomén doby sa stáva problémom
celej spoločnosti. Vyskytuje sa, viac či menej výrazne, takmer všade, kde sa stretávajú ľudia.
Nie je to však iba spoločenský problém, čoraz viditeľnejšie sa javí aj ako pedagogický a etický
problém.
Práve pre vyššie uvedené skutočnosti som sa rozhodla venovať tejto aktuálnej téme. Aj
pomocou interpretácie diela Romana Brata Môj anjel sa vie biť chcem poukázať na to, že
šikanovanie predstavuje mimoriadne veľký zásah do života obete, ktorá sa snaží vyrovnať so
situáciou aj vytváraním určitých obranných mechanizmov. Možno konštatovať, že uvedené je
aj hlavným cieľom tejto záverečnej práce – poukázať na šikanovanie a následné vytváranie
obranných mechanizmov obete v diele Romana Brata Môj anjel sa vie biť.
Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole s názvom Etická výchova v ISCED 2
a v programe školy poukazujem na postavenie predmetu etická výchova v systéme výchovnovzdelávacieho procesu pri súčasnom rešpektovaní koncepcie Štátneho vzdelávacieho
programu. Vyzdvihujem dôležitosť, ba až nevyhnutnosť tohto predmetu, ktorý sa stále chápe
ako alternatíva k náboženskej výchove. V druhej kapitole s názvom Šikanovanie a obranné
mechanizmy sa zameriavam na vysvetlenie podstaty šikanovania. Poukazujem aj na vytváranie
určitých obranných postojov v procese šikanovania. Je to téma veľmi rozsiahla, preto sa
zameriavam iba na základné charakteristiky. Tretia kapitola – Interpretácia textu Roman Brata
Môj anjel sa vie biť – je zameraná na analýzu literárneho diela. Práve hlavný hrdina knihy sa
sám stáva obeťou šikanovania a hľadá spôsoby, ako zmierniť jeho negatívne dopady na svoju
osobu. V poslednej štvrtej kapitole s názvom Využitie textu v etickej výchove vyzdvihujem
použiteľnosť textu ako didaktickej pomôcky na hodinách etickej výchovy a poukazujem na
skutočnosť, že takmer každá téma nám dáva priestor na realizáciu preventívneho programu.
Práve hodiny etickej výchovy nám poskytujú priestor na pozitívne ovplyvňovanie žiakov
a korigovanie ich správania. A aj prostredníctvom príbehu, ktorý prežíva hlavný hrdina knihy,
môžeme vplývať na žiakov a poukázať na agresívne správanie, príp. viesť ich k odsúdeniu
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takýchto prejavov správania. Tak, ako hlavný hrdina hľadá vlastnú identitu a svoje miesto v
spoločnosti, aj žiaci potrebujú to správne vedenie a občasné nasmerovanie na správnu cestu v
živote.

ETICKÁ VÝCHOVA V ISCED 2 A V PROGRAME ŠKOLY
Etická výchova ako jeden z povinne voliteľných predmetov tvorí integrálnu súčasť
výchovy a vzdelávania v základnej škole, a to nielen v rámci nižšieho sekundárneho
vzdelávania. Etická výchova má v učebnom pláne základnej školy osobitné postavenie. Od
školského roku 1993/94 sa stala povinne voliteľným predmetom na druhom stupni základných
škôl v alternácii s náboženskou výchovou. A od roku 2004/2005 aj na prvom stupni základných
škôl.
Obsah predmetu etická výchova sa viaže najmä k tzv. základným témam (od
komunikácie až po komplexnú prosociálnosť) a následne k tzv. aplikačným témam (etika;
náboženstvá; ekonomické hodnoty; výchova k manželstvu a rodičovstvu; rodina, v ktorej žijem;
ochrana prírody a životného prostredia). Poslaním práve toho predmetu je vychovať osobnosť
s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, zároveň ju viesť k osvojeniu prosociálneho
správania a prostredníctvom zážitkového učenia rozvíjať sociálne zručnosti v mnohých
oblastiach života. Už pomerne dlho nie je založená len na teoretickej báze. „Obsah etickej
výchovy je tematicky zameraný na oblasť sociálnych zručností reprezentujúcich faktory
osobnostného rozvoja dieťaťa (komunikácia, pozitívne hodnotenie seba a iných, tvorivosť,
vyjadrovanie citov, empatia, asertivita, prosociálnosť) a aplikáciu kľúčového faktora –
prosociálnosti – na rôzne oblasti života, ako vzťah k práci, majetku, rodine, spoločnosti,
prírode. Predpokladá sa, že ak sa dieťa stane prosociálne, ľahko si osvojí zodpovedný vzťah
k práci, rodine či prírode.“ (VALICA, M. A kol. 2011, s. 8) Preto sa v súčasnosti na hodinách
etickej výchovy viac sústreďuje na interiorizáciu vlastných noriem. A jej hlavným cieľom je
pripraviť mladých ľudí do života a prispievať k vytváraniu harmonických vzťahov nielen v
školskom prostredí. V neposlednom rade je dôležitý aj fakt, že učiteľ etickej výchovy sa na
vyučovaní stáva tzv. facilitátorom – usmerňuje žiakov v procese osvojovania si jednotlivých
sociálnych zručností, a to hlavne prostredníctvom aktivít, situácií a vhodných impulzov na
podporenie iniciatívy, autonómie a dôvery.
V súčasnom období, keď si jednotlivé školy na Slovensku tvoria Školské vzdelávacie
programy, profilujú sa aj prezentujú vlastné priority prihliadajúc na rozvoj kľúčových
kompetencií žiakov, je jedným z hlavných cieľov etickej výchovy rozvoj vlastnej identity žiakov,
čo v dnešnej modernej spoločnosti, v ktorej sú hranice správania skutočne posúvané
nesprávnym smerom, nie je vôbec jednoduché. Výrazný vplyv médií a niektorých ľudí na
osobnosť nielen mladých nemožno poprieť. Je až príliš zreteľný. Pri tvorení Školských
vzdelávacích programov školy vychádzajú najmä zo Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej
ŠVP). Už v úvode dokumentu vidíme odkaz na mravnú rovinu, rozvoj analytických aj kritických
schopností. (Valica, M. A kol. 2011) Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho sekundárneho
vzdelávania je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im možnosti
a príležitosti objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby tak
získali podklad na optimálne rozhodnutie o ďalšom vzdelávaní. V rámci cieľov ŠVP vo
vzdelávaní nemôžem nespomenúť aj zámery, ktoré smerujú k osvojeniu primeranej úrovne
komunikačných spôsobilostí a spolupráce, rešpektovaniu druhých a zodpovednému vzťahu
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k sebe a svojmu zdraviu. A práve etická výchova v nižšom sekundárnom vzdelávaní podporuje
schopnosť mladých ľudí stať sa platnými členmi spoločnosti, v ktorej žijú. (Valica, M. A kol.
2011)
Školský vzdelávací program v škole, v ktorej pracujem (ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad
Hronom), vznikol. spoluprácou všetkých pedagogických zamestnancov školy a vychádza
z priorít a rôznych analýz s prihliadnutím na možnosti a prostredie, v ktorom sa škola nachádza.
Jeho hlavným cieľom je, tak ako v ŠVP, vychovať zrelú osobnosť s vlastnou identitou
a hodnotovou orientáciou, viesť ju k rešpektovaniu zákonov, k demokracii, mravným
hodnotám a prosociálnemu správaniu. Nadväzujúc na predchádzajúce fakty a hlavný cieľ tejto
práce chcem poukázať aj na skutočnosť, že vyššie uvedené je zhmotnené aj v školskom
poriadku, v ktorom je vyslovená okrem iného tiež myšlienka a požiadavka na slušné
a zodpovedné správanie, ktorým neohrozuje svoje zdravie ani zdravie ostaných žiakov či
dospelých. V školskom poriadku sa tiež uvádza, že žiak svojím správaním zamedzuje a eliminuje
šikanovanie v škole, prípady oprávneného podozrenia a preventívne opatrenia sa konzultujú
a riešia s výchovným poradcom, odborníkmi centier výchovnej a psychologickej prevencie,
resp. CPPPaP.

ŠIKANOVANIE A OBRANNÉ MECHANIZMY
Súčasná výchova detí a mládeže je založená na demokratických zásadách. Paradoxne, aj
napriek tomu alebo možno práve preto, stále viac sa v nej prejavuje násilie a porušovanie
ľudských práv šikanovaním. Prejavy násilia čoraz častejšie prenikajú aj do školského prostredia.
Skutočnosť, že žijeme v dobe rýchleho rozvoja vedy a techniky, sa najviac dotýka detí
a mládeže. Často sa stáva, že dieťa vyrastá bez pravidiel a morálnych zásad. Všetci sa niekam
ponáhľajú a nemajú čas. Rodičia veľa pracujú a deti sú „zasypané“ najmodernejšou technikou.
Narastá agresivita a násilie. Internet ponúka množstvo informácií a vytvára neobmedzené
možnosti. Mnohí mladí ľudia nie sú schopní správne interpretovať obsah videného či počutého
a vyrovnať sa s tým. Preto sa stáva, že dieťa, ktoré nemá vyplnený voľný čas zmysluplne, hľadá
rozptýlenie v uliciach a vyhľadáva akékoľvek spestrenie voľných chvíľ. Práve škola a školské
prostredie, v ktorom trávia mladí ľudia väčšinu dňa, sú jedným z dôležitých faktorov pri
usmerňovaní a ovplyvňovaní názorov a postojov.
„Agresivita a násilie v školách (v rozličných podobách) sa stávajú svetovým globálnym
problémom.“ (Gluchmanová, 2007, s. 2) Je všeobecne známe, že šikanovanie sa nevyhýba
žiadnej sfére života. No azda najvypuklejšie sa javí v škole. A to aj napriek tomu, že školské
prostredie by malo byť bezpečné a pomáhajúce. No paradoxne práve jemu sa agresivita
nevyhýba. Školské prostredie, hlavne prostredie základnej školy, je špecifické množstvom
individualít. Každý deň sa v ňom stretávajú žiaci rôznych vekových kategórií a predispozícií.
Práve preto je aj v dnešnej dobe stále aktuálnym, ak nie viac vypuklejším, problémom
šikanovanie a jeho dôsledky na osobnosť človeka.
Keby sme chceli definovať pojem šikanovanie, pomohol by nám slovník cudzích slov, v
ktorom je uvedené, že šikanovanie znamená prenasledovanie. (Petráčková, V. – Kraus, J. 1997).
Slovo šikana pochádza z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie,
sužovanie, prenasledovanie, týranie. O šikanovaní v škole hovoríme vtedy, keď jeden alebo viac
žiakov úmyselne, väčšinou opakovane, týra a zotročuje spolužiaka alebo spolužiakov a používa
k tomu agresivitu. (Birknerová, Z., 2010)
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Aj podľa Metodického usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu
šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach sa šikanovanie stáva v súčasnosti vážnym
problémom a je potrebné venovať mu neustálu pozornosť, a to nielen z hľadiska prevencie. Je
to nevyhnutné hlavne z toho dôvodu, že pri šikanovaní ide o cielené a opakované ohrozovanie,
ubližovanie a zastrašovanie iného žiaka, príp. iných žiakov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia
brániť. Medzi podstatné znaky šikanovania patrí hlavne úmysel, ktorý smeruje k fyzickému
alebo psychickému ublíženiu druhému, agresivita jedného žiaka alebo skupiny žiakov, príp.
opakované útoky a nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.
Dalo by sa povedať, že agresori pochádzajú často rodín s nevhodnou výchovou, v ktorej
sami zažili šikanovanie, ponižovanie a rodičia im nedôverujú. Potom to odplácajú spolužiakom,
na ktorých si trúfajú. No niekedy môže byť agresorom práve navonok slušný a kultivovaný žiak,
ktorý má však sadistické sklony a strach a úzkosť druhých ho vzrušuje. Preto jeho postup pri
násilí a mučení druhých je rafinovane premyslený. V neposlednom rade môžeme nájsť aj typ
agresora, ktorý druhých šikanuje akoby „zo srandy“. Je to obľúbený a spoločenský jedinec,
ktorý svojím správaním chce hlavne pobaviť seba a okolie. (Stejskal, B., 2009)
Čo sa týka obete, môžeme konštatovať, že je to spravidla slabší žiak v triede. Nie však
slabší fyzicky. Často to býva introvert a je niečím „iný“ako ostatní. Niekedy stačí aj fakt, že nosí
okuliare. Už v rodine sa stretáva so slušnou výchovou a je vedený k tomu, aby sa vždy slušne
správal, nebil sa s druhým a rešpektoval okolie.
Aby sa šikanovanie nestalo bežnou súčasťou života, je dôležité neustále sledovať dianie v
triede či v samotnej škole. Každý človek sa správa podľa istých vzorcov správania a v prípade,
že sa v jeho živote objaví nátlak či násilie, reaguje určitým spôsobom. Keďže šikanovanie
spôsobuje organizmu stres, žiak pociťuje úzkosť, únavu a pocit vyčerpanosti či beznádej.
Zvyšuje sa sklon k depresívnym náladám a dochádza k zaujatiu obranných postojov v správaní.
Ak jedinec nevie alebo sa bojí požiadať o pomoc dospelú osobu, čo sa v prípade šikanovania
stáva takmer pravidlom, snaží sa nejakým spôsobom vyhýbať situáciám, ktoré sú preňho
neznesiteľné, príp. hľadá iné spôsoby, aby eliminoval či aspoň obmedzil agresivitu namierenú
voči jeho osobe. Preto je dôležitá aj miera obranyschopnosti obete. Každý z nás má v sebe
zakomponované isté obranné mechanizmy a individuálne sa vyrovnáva so vzniknutými
situáciami. Je preto len prirodzené, že v prípade agresivity sa obeť v škole necíti dobre, snaží sa
vyhýbať vyučovaniu, skryť sa pred agresormi alebo uniknúť do svojho sveta. Ak je takýto žiak
prítomný v škole na vyučovaní, zväčša býva nesústredený, rozrušený, je viditeľný zhoršený
prospech, celková neistota a strach. Môže sa však stať aj to, že obeť sa časom stotožní
s postavením v kol.ektíve a so svojím agresorom. „Hovorí sa tomu identifikácia s agresorom.
Dieťa hovorí – som zlý, hnevám, zaslúžim si to. Dieťa to robí pre svoju obranu, aby týranie
prežilo. Deti neraz týranie taktiež popierajú, bagatelizujú, berú si ho za vinu, utiekajú sa do
vymyslených svetov.“ (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 2009)
Šikanované deti sa nachádzajú v krajnej núdzi a zúfalo potrebujú pomoc. Nie sú
z rôznych dôvodov schopné o ňu požiadať aj v prípade pozitívnych vzťahov či už v rodine, alebo
v škole. Najskôr majú strach z „bonzovania“a následného trestu. Neskôr sa dostávajú do
situácie, keď je šikanovanie už v pokročilom štádiu a pociťujú hanbu, preto majú zábrany
hovoriť o problémoch. Niekedy majú sklon prijímať týranie ako normálne a prispôsobiť sa.
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Často hľadajú príčinu v sebe, vo svojich nedostatkoch a chybách. Nie je nič nezvyčajné, že dieťa
si vymýšľa a zdôvodňuje rôzne zranenia napríklad vlastnou nešikovnosťou.
Obete pokročilého šikanovania majú tendenciu od všetkého uniknúť a skryť sa, ktorá
pokračuje až k sebadeštrukcii. Len výnimočne je možné, že takto vystrašený žiak sa postaví na
odpor a sám vyrieši situáciu vo svoj prospech. Často sa tiež stáva, že pod vplyvom nadmerného
stresu a strachu použije neadekvátne prostriedky na svoju obranu, neodhadne mieru a vážne
ublíži agresorovi, príp. mu spôsobí aj smrť. „Šikanovanie ako obranný mechanizmus – obeť sa
bráni voči útočníkovi tak, že útočníkovi (ktorý vyprovokoval agresiu) ubližuje. Konfúzia dvoch
rolí, obeť je agresorom a agresor je obeťou.“ (Šimegová Adamík, M. 2009, s. 74) V opačnom
prípade sa stane, že obeť situáciu nezvládne a ukončí svoj život samovraždou. V podstate platí
princíp: Bojuj alebo utekaj. Nie vždy totiž funguje, že najlepšia obrana je útok. A práve na
hodinách etickej výchovy sa vytvára priestor na riešenie problémov v triede. Učiteľ vedie žiakov
k rešpektovaniu inakosti a budovaniu sebadôvery, príp. pomáha pri riešení nevhodného
správania v skupine.

INTERPRETÁCIA TEXTU ROMAN BRATA MÔJ ANJEL SA VIE BIŤ
Hlavný hrdina knihy Romana Brata Môj anjel sa vie biť je jedenásťročný chlapec menom
Oskar. Aj napriek tomu, že žije v usporiadanej rodine s mladšou sestrou Aničkou, je priam
predurčený stať sa obeťou agresívnych spolužiakov. Pred očami čitateľa sa postupne otvára
pestrý život hlavného hrdinu. Príbeh je písaný formou denníkových zápiskov v krátkom
časovom období. Svojich rodičov má rád, ale vníma ich ako veľmi vyťažených
a zaneprázdnených, preto ich nezaťažuje svojimi problémami. Matka je maliarka a pripravuje
sa na výstavu. Otec pracuje ako novinár a podľa slov hlavného hrdinu žije svojím životom
„dospeláka“, preto by asi jeho problémom veľmi nerozumel.
Oskar sám seba charakterizuje slovami: „Myslím si, že som celkom normálny chalan.
Možno som trochu malý, možno trochu chudý, ale s tým už nič nenarobím. A ešte ma hnevá aj
to, že sa neviem biť.“ (Brat, 2010, s. 5) Čitateľ sa postupne dozvedá, že tento chudý, dengľavý
chlapec v okuliaroch, je aj veľmi rozumný a slušný, no chýba mu tá správna dávka
sebavedomia. Práve preto sa stáva obeťou šikanovania spolužiakov. Vyhliadli si ho dvaja silnejší
žiaci z triedy – Pifko a Tudor. Okrem toho, že sú hlúpi (už dvakrát prepadli), opakovane mu
ubližujú. Sú si vedomí bezmocnosti svojej obete. Ako máme možnosť sledovať správanie
Oskara, situáciu rieši sám a po svojom. Rodičia nič netušia. Zdôveruje sa len svojmu anjelovi
strážnemu (Oskariel), s ktorým vedie každý večer „rozhovory“ a prosí ho o pomoc, príp.
správne nasmerovanie.
Dalo by sa konštatovať, že hlavný hrdina rieši súčasne viacero problémov. Azda
najzávažnejšie je preňho šikanovanie zo strany spolužiakov, s ktorým sa snaží do istej miery
zmieriť a čaká na radu od svojho anjela. Okrem toho je zmätený zo svojich citov. Lásku k pani
učiteľke Monike postupne nahrádza láska k spolužiačke Zuzke. Rieši vážnu dilemu, ktorú má
ľúbiť a bojuje sám so sebou. Nevyzná sa sám v sebe a nevie, pre ktorú sa má rozhodnúť. V
texte vyznieva pozitívne aj pekný vzťah k sestre Aničke. Do istej miery je jeho spojencom. Ako
starší brat sa s ňou hrá a vypĺňa jej voľný čas. Zároveň sa vykresľuje ako inteligentný a múdry
chlapec, keď jej odpovedá na zvedavé otázky. Aj toto je cesta k zvládaniu stresu ako následku
agresívneho správania. Aspoň zabúda na chvíľu na problémy v škole a taktiež uniká do iného
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sveta. V neposlednom rade rieši aj vzťah k rodičom. Rešpektuje ich, riadi sa istými pravidlami,
je si vedomý prípadných sankcií.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že hlavný hrdina berie situáciu s nadhľadom. Fyzické útoky
– bitky, tzv. striešky, kokosy, kopance či bratislavský ozón – znáša hrdinsky. Snaží sa „bojovať“
s protivníkmi svojimi vlastnými zbraňami. Uvedomuje si, že je fyzicky slabší a postaviť sa na
odpor sa mu neoplatí. Preto sa utieka k vlastným obranným mechanizmom. Vytvoril si
napríklad bunker v burine, kde sa občas skrýval. Tu vidíme jeden z obranných mechanizmov
obete šikanovania – skrývanie sa pred realitou. Čo možno považovať za odvážne je fakt, že si
vyrobil tzv. fazuľkáč a pomstil sa spolužiakom strieľaním z neho. Aj keď jeho „obete“ nezistili,
kto bol autorom „striel“, aspoň pocit odplaty bol preňho čiastočným zadosťučinením.
Po zvážení všetkých pre a proti sa hlavný hrdina rozhodne nakoniec zviditeľniť iným
spôsobom. Ale nie formou prezentovania sily. Síce o sebe tvrdí: „Nemám ani športový talent,
ani bitkárske schopnosti. Som malý, dengľavý, a navyše šprtoš. Ale nie nadarmo sa hovorí,
pomôž si človeče, aj pánboh ti pomôže. A tak som začal trénovať.“ (Brat, 2010, s. 25)
Prostredníctvom tzv. rýchlej ruky (hra s ceruzkou) získava fanúšikov nielen v triede. Zrazu
pociťuje a zažíva aj úspech. Ako sám píše: „Dnes som mal, milý môj anjel, v škole dobrý deň.
Dnes som vynikol. Dnes ma všetci obdivovali, hovorili, Oskar, ty si fakt dobrý, ako to robíš, ty
kokso, človeče, ty máš ale rýchlu ruku.“ (Brat, 2010, s. 28)
Ďalším z obranných mechanizmov Oskara je aj snívanie a únik do iného sveta. Svedčí
o tom aj vymyslený príbeh o ukradnutej peňaženke v električke. Aspoň na chvíľu sa stal
hrdinom v triede, keď spolužiakom rozprával o svojom hrdinskom čine. No len dovtedy, kým sa
nezjavil v triede Pifko s Tudorom. Inokedy sa mu snívalo o tom, ako zachraňuje spolužiaka
Tudora z rokliny, keď ho počas výstupu na hrad postrčil Pifko. A Oskar ako správny hrdina, aj
keď iba vo sne, zažíval chvíle radosti a vďačnosti nielen zo strany pani učiteľky. Ako inteligentný
chlapec si však uvedomuje, že realita je úplne odlišná.
Hlavný hrdina príbehu má silne vyvinutý cit pre spravodlivosť. Aj napriek trestom
a obavy z prichytenia sa nebojí pripraviť odplatu Pifkovi a Tudorovi. Okrem už vyššie
spomínaného „fazuľkáča“ pripraví spolužiakom „skvelý obed“, tzv. trenírkový rezeň. Aj tu sa
prejavil ako nebojácny a kreatívny chlapec. O jeho inteligencii svedčí aj fakt, že sa prezentuje
vedomosťami z rôznych oblastí života. Má bohatú slovnú zásobu, je zručný (sám si vytvoril
periskop či fazuľkáč) a v neposlednom rade má bohatú fantáziu (vymyslel tajné písmo), čo by
sme mohli spájať s únikom z reálneho sveta. Ako sám uvádza: „Netvrdím, že by sa na tie
nepríjemnosti zomieralo, ale náladu mi vedia pokaziť takmer vždy.“ (Brat, 2010, 6) Tak si aspoň
niekedy spestrí dni plné beznádeje a strachu.
Mohlo by sa zdať, že kým ubližujú spolužiaci iba jemu, tak mu to až tak neprekáža a berie
situáciu s nadhľadom. No keď sa agresori chceli pustiť do kamarátky a spolužiačky Zuzky, do
ktorej sa zaľúbil, začal špekulovať, ako ich zastaviť. Prihlásil sa, po veľmi inšpiratívnom sne, v
ktorom mu Oskariel poradil, aby sa prihlásil na kurz karate. Tento podnet bol akýmsi
povzbudením, aby sa nakoniec postavil v triede počas veľkej prestávky na odpor. Keď zaútočili
na Zuzku, hneď zareaguje tak, ako si to už dlhšie predstavoval. Zastane sa jej a odvracia útoky.
Je veľmi vďačný anjelovi strážnemu za to, že mu pomohol a nasmeroval ho. Aj keď mu Oskariel
neodpovedá a cíti sa spočiatku neisto, časom si začína viac veriť.
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Odhliadnuc od závažnosti situácie a nastolenému problému príbeh je osnovaný s istou
dávkou nadhľadu a humoru. Text v konečnej podobe vyznieva optimisticky, hlavne vtedy, keď
sa závere príbehu hlavný hrdina nebojí vymyslieť odplatu a pomstiť sa za týranie a agresivitu
spolužiakov. Je až takmer nepochopiteľné, ale často sa pri čítaní pristihneme pri myšlienke, že
hlavný hrdina situáciu zľahčuje. Prekonáva prekážky vďaka Zuzke a lásky k nej. Vyzdvihuje
najskôr jej prirodzenú inteligenciu a krásu. „Je veľmi pekná, múdra, láskavá a baví sa úplne
s každým, teda aj so mnou.“ (Brat, 2010, s. 44) Vidí u nej schopnosť nepodliehať tlaku skupiny
a väčšine. Úplne prirodzene sa stáva súčasťou kol.ektívu. Ako sám uvádza: „Mojím
najvážnejším súčasným problémom je Zuzka. Vždy keď príde ráno do triedy, rozbúcha sa mi
srdce a ja ho neviem skrotiť.“ (Brat, 2010, s. 60) Preto sa o to viac snaží vymyslieť plán, aby
zabránil Pifkovi a Tudorovi v agresívnom správaní.
Tak asi ako každý dospievajúci chlapec, aj on je schopný kadejakých šibalstiev. Úsmevne
vyznieva návšteva tety Bety. Hlavne, keď sa jej spolu so sestrou Aničkou postarali skutočne
o nezabudnuteľnú návštevu. Až neskôr si uvedomuje dôsledky svojho konania – preháňadlo v
káve. Taktiež zaujímavo pôsobí vnútorný monológ hrdinu, v ktorom sa zamýšľa nad
vhodnosťou či nevhodnosťou svojho správania. Na jednej strane ho vzniknutá situácia mrzí, no
na druhej ani nie. Vníma to ako príučku za to, ako sa teta správa. Tu sa do popredia dostáva
otázka, či sám neospravedlňuje správanie agresorov a situáciu, v ktorej sa ocitol. Do istej miery
tu vidíme ďalší obranný mechanizmus, a to snaha ospravedlniť správanie agresorov.
Nedá sa povedať, že by hlavný hrdina prežíval len to zlé a trápil sa. Popri nespočetnému
množstvu nevydarených dní sa s čitateľom delí aj o spokojné a šťastné obdobie. Je úspešný v
škole, rodičia sú s ním spokojní a začal chodiť na karate. Môžeme vidieť aj istú dávku zručnosti,
napr. pri vysvetľovaní postupu na výrobu periskopu. Okrem toho ho asi najviac povzbudilo
vedomie toho, že ani on Zuzke nie je ľahostajný. Povzbudilo ho najmä to, keď mu prejavila
náklonnosť.
Okrem obsahovej časti je nemenej dôležitá aj jazyková a štylistická rovina. Chcem
poukázať aj na vyjadrovanie hrdinu a bohatú slovnú zásobu. Aby bol text zaujímavý a pútavý
hlavne pre mladých čitateľov, hlavný hrdina sa vyjadruje jazykom im blízkym. Na oživenie textu
používa slangové výrazy (napr. učka, sympoš, vyfasoval som, uletený moderátor, pako, ty brďo,
to je vážne haluška), približuje sa čitateľovi, a tak sa stáva jedným z nich. Neštíti sa použiť aj
hanlivé slová, napr. debil, ktoré sú pre väčšinu mladých úplne prirodzené.
Časté používanie frazeologizmov (napr. spať spánkom spravodlivých; zlodej kričí, chyťte
zlodeja; odovzdal tých dlhoprstých spravodlivosti; fajka zhasla, mať podrezaný jazyk; kôň hoci
má štyri nohy, predsa sa potkne; ani vlások na hlave neskriviť) pomáha čitateľovi zorientovať sa
v jednotlivých obrazných spojeniach, pretože vždy vysvetlí ich význam tak, aby to pochopil.
Neobchádza ani obrazné spojenia, s ktorými sa bežne dospievajúci ľudia nestretávajú, teda
okrem školského prostredia. Výrazy typu – rozbúcha sa mi srdce a ja ho neviem skrotiť; noc
plná hviezd; údolie neprebádaných ciest; s rukou v tvojej dlani – taktiež obohatia ich slovnú
zásobu, čo vnímam ako pozitívny moment. O inteligencii a rozhľadenosti svedčí aj používanie
odborných slov (argumenty, protekcia) či slov z cudzích jazykov, napr. pri hre s Aničkou na
obchod používal slová francúzske (bon žúr, madmazél), talianske (koza, il kelo) či španielske
(Buenos días, močila).
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Za ďalšie pozitívum pokladám aj veľký prehľad Oskara a množstvo vedomostí z rôznych
oblastí, napr. vnímanie obdobia komunizmu, vedomosti o tajnom písme či citrónovom
atramente, informácie o oceneniach v karate a symbolike čierneho pásu. Taktiež skutočnosť, že
čitateľ sa stretáva pri čítaní aj s ilustráciami, náčrtmi a návodmi na výrobu vecí, s ktorými
prichádza hrdina do kontaktu a ktoré potreboval hlavný hrdina v istom časovom období.
Ako máme možnosť vidieť, pri čítaní príbehu o osude chlapca, ktorý sa snaží sám vyriešiť
hneď niekoľko, na prvý pohľad neriešiteľných, situácií a poriadne sa popasovať so svojimi
„veľkými“problémami, nám prichádza na jazyk azda len jedno slovo, a to obdiv. Obdiv
k spôsobu, akým prežíva starosti a spôsobu ich riešenia. Vyzdvihla by som pokoru a nezlomnú
vôľu, nadhľad a odvahu konať, ktorá sa ukázala ako skvelá šanca začať odznova. Netreba
zabúdať ani na imaginárnu postavu Oskariela, anjela strážneho, ktorý je pre hrdinu obrovským
prínosom a pomocou v každej situácii. Azda ako každý človek, ktorý potrebuje mať niekoho,
komu sa môže zdôveriť, a tak ľahšie zvládať nielen bežné starosti.

VYUŽITIE TEXTU V ETICKEJ VÝCHOVE
V súčasnosti by sa v príbehu o Oskarovi určite našlo viacero detí. Znie to síce tragicky, no
realita je často taká. V kolektíve sa nájdu rôzne individuality. Prezentujú sa taktiež istým
spôsobom. Často nie práve najvhodnejším a najprijateľnejším pre druhých. Práve preto, aby
sme zabránili ubližovaniu, či pomohli deťom vyriešiť pre nich často neriešiteľné problémy,
vidím priestor na hodinách etickej výchovy, ktorá nás vedie na ceste k prosociálnemu
správaniu. Učíme deti navzájom sa tolerovať aj s chybami a nedostatkami, vedieme ich
k zvládaniu agresívneho správania a vzájomnej pomoci, vytvoreniu a slobodnému
prezentovaniu vlastných názorov, odolávaniu manipulácii či nátlaku. A príbeh o Oskarovi je
vhodným materiálom nielen na poukázanie nevhodnosti istého druhu správania, ale hlavne na
vyzdvihnutie odvahy konať. Kniha je písaná pútavo s ohľadom na vek čitateľov. Humor, odvaha
a nevzdávanie sa robí z Oskara hrdinu, ktorý môže byť vzorom pre mnohých z nás. Práve na
základe uvedeného konštatujem, že príbeh je podnetný vo viacerých oblastiach a dá sa
implementovať do viacerých tém.
Cieľom etickej výchovy je spolupráca a vzájomná pomoc. Žiakov medzi sebou, učiteľov
a žiakov, rodičov a školy, všetkých ľudí navzájom. Ak existuje cesta prevencie agresivity, násilia,
hrubosti a šikany, tak je to práve na hodinách etickej výchovy. Samozrejme, bude si to
vyžadovať čas a úsilie nielen zo strany pedagógov, ale aj rodiny a spoločnosti. Máme v rukách
najcennejší poklad, preto sa nedá riešiť len vtedy, keď sa nejaký prípad vyskytne. (Nováková,
M. 2009) „Hodiny etickej výchovy môžu poskytnúť hodnotné informácie pre včasné
identifikovanie zárodkov šikanovania, práve cez odhaľovanie skrytej sociálnej agresie. Svojím
programom, výchovným štýlom, zásadami a metódami pôsobí preventívne aj voči otvorenej
agresii, zvyšuje citlivosť na kvalitu vzťahu.“ (Brestovanský, M. 2009, s. 114) Čím lepšie učiteľ
porozumie správaniu a konaniu svojich žiakov, tým lepšiu klímu môže vytvárať. Pre väčšinu detí
je práve škola a školské prostredie predovšetkým miestom, kde sa stretávajú s rovesníkmi,
nadväzujú, príp. rušia kamarátstva. Nie je však tajomstvom, že škola je tiež miestom, kde sa
deti najčastejšie stretávajú so šikanou a ďalšími sociálne patologickými javmi. Dochádza
k nárastu agresivity nielen medzi žiakmi navzájom, ale aj k pedagógom. (Plšková, A. 2009)
Keďže etická výchova používa najmä zážitkové metódy, deti sa učia predovšetkým prežívaním
vlastných zážitkov a skúseností, ktoré ovplyvňujú ich ďalšie správanie a postoje. Preto hlavná
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úloha učiteľa spočíva vo vytváraní zaujímavých situácií a následnej reflexie, v ktorej vytvorí
deťom priestor na uvažovanie, diskusiu, experimentovanie. Je len samozrejmé, že zlepšovaním
atmosféry v triede dochádza k zlepšovaniu vzťahov nielen v triede, ale aj v škole. (Krčková, K.
2009)
Komunikácia je východiskom a predpokladom na zvládnutie ďalších tém. Skupina sa učí
formulovať a rešpektovať pravidlá, spolunažívať, nevysmievať sa, hovoriť pravdu, vedieť
osloviť, poprosiť či poďakovať. A práve uvedené skutočnosti sú predpokladom k rešpektovaniu
práv ostatných. Takýto odkaz môžeme vnímať aj v texte. Oskar, aj napriek tomu, že jeho práva
sú porušované, rešpektuje práva a názory druhých. Dokonca ich vie pochopiť a zamýšľa sa nad
motívom ich správania a konania. Tu by som našla priestor na sebareflexiu žiakov na tému: Ako
sa správam k spolužiakom.
Dôstojnosť ľudskej osoby a pozitívne hodnotenie seba, zdá sa, spolu úzko súvisia. Hlavne
z jedného dôvodu. Odvíja sa od toho všetko ostatné. Na hodinách etickej výchovy môžeme
viesť žiakov k vnímaniu vlastnej osoby aj poukázaním na charakteristiku hlavného hrdinu. Je až
nepredstaviteľné, ako vníma svoje nedostatky a vedomie skutočnosti, že nie je v jeho moci to
nejako zmeniť. Preto sa snaží vynikať v iných oblastiach a vníma napríklad pozitívne aj fakt, že
je výborný v matematike. Sebaúcta a úcta k druhým totiž spolu úzko súvisia. Nedajú sa oddeliť.
Platí staré známe pravidlo, ktoré hovorí o tom, že ak si nevážime seba, nebudeme si vážiť ani
druhých.
V oblasti kreativity a iniciatívy vidím tiež veľký priestor. Hrdina knihy je šikovný, zručný
a vynaliezavý. Analýza jednotlivých situácií a nápadov môže viesť k inšpirovaniu a odkrytiu
skrytých vlôh. Poukázala by som na hľadanie možností, ako vychádzať s druhými ľuďmi. Aj
zamyslením sa nad otázkou: Čo môžeme urobiť pre to, aby sme nažívali v kol.ektíve bez
agresivity a násilia? Niektorým žiakom by pomohlo nájsť to správne riešenie problémov v
spolunažívaní. Napríklad aj jednoduchá hra na obchod Oskara vniesla do iného sveta, do
detského sveta, kde nemusel myslieť na problémy a jeho jedinou úlohou bolo zabávať sestru
Aničku. Taktiež vytvorenie bunkra, v ktorom sa mohol uzavrieť, aj keď iba na chvíľu, pred
okolím a realitou. Veľa ľudí má problém vyjadriť city. A to aj napriek tomu, že vieme o istej
nevyhnutnosti zvládať to, hlavne preto, aby sme pochopili mnohé skutočnosti a porozumeli
okoliu. Aj Oskar má, ako sa javí v texte, problémy vyjadriť svoje city, a to nielen k spolužiačke
Zuzke či pani učiteľke Monike. Nevie sa porozprávať s rodičmi, zdôveriť sa s tým, čo prežíva
a pociťuje. Určite by sme dospeli k záverom, že v opačnom prípade by sa pomoci dočkal oveľa
skôr a nemuselo to zájsť až tak ďaleko. Aj keď náš hrdina vyšiel zo situácie ako naozajstný
hrdina, no v bežnom živote to také jednoduché nie je. Práve z toho dôvodu by som si vedela
predstaviť prostredníctvom tohto príbehu poukázať aj na nevyhnutnosť zvládnutia
vyjadrovania vlastných citov.
Empatia. Žiaci sa prostredníctvom textu a príbehu o Oskarovi učia pochopiť a vcítiť do
situácie hlavného hrdinu. Pochopiť jeho správanie a konanie. Pomocou vlastných zážitkov sú
deti schopné viac precítiť. Aj zážitok z čítaného alebo počutého je značne intenzívny. Snaha
pomôcť hrdinovi knihy, vyriešiť zaňho situáciu, navrhnúť riešenie určite bude dominovať v
myšlienkach žiakov. Taktiež odsúdenie nevhodného správania a agresivity je dôležité v boji
proti šikanovaniu.
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Asertivita predstavuje ďalší krok na ceste ku komplexnej prosociálnosti. V súvislosti
s textom je potrebné poukázať na rôzne spôsoby správania sa ľudí. V neposlednom rade aj na
možnosti prekonávania agresivity pomocou správnych techník. Je dôležité v skupine odsúdiť
agresívne správanie, týranie a obmedzovanie druhých. Aj prostredníctvom príbehu poukázať
na dôsledky konania, správania sa, a aj takto viesť žiakov na ceste k spolunažívaniu
a odsúdeniu manipulácie a nátlaku.
Vzory, či už reálne alebo imaginárne, sú pre každého z nás dôležitou súčasťou života. Tu
sa nám otvára priestor na inšpirovanie sa správaním niekoho iného a nemusí to byť len reálna
postava, s ktorou prichádzame bežne do styku. Je preto dôležité poukázať aj na fakt, že okrem
reálnych vzorov nás môžu inšpirovať aj hrdinovia slovesných diel. Práve táto téma je úzko
spätá s osobou nášho hrdinu. Oskar sa pre viacerých žiakov stáva po prečítaní príbehu vzorom
vo viacerých oblastiach. Vyzdvihla by som práve snahu, odvahu a postavenie sa proti
nespravodlivosti. Taktiež je dôležité poukázať aj na negatívne vzory správania prítomné nielen
v knihe, ale aj v bežnom živote, aby si každý uvedomil aj dôsledky svojho správania. V rámci
témy prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo je možné
poukázať na hodnotu priateľstva a spolupráce. Nielen v rámci rodiny, kde je v popredí
súdržnosť a porozumenie, ale hlavne v školskom prostredí, keďže v ňom trávia deti väčšinu
svojho času. Nie je nevyhnutné vedieť byť kamarát so všetkými, oveľa podstatnejšie je naučiť
sa rešpektovať druhých a vychádzať s nimi. Deti by si mali uvedomiť, že je to možné, ba priam
žiaduce. Ako sme mali možnosť sledovať v texte, Oskar sa až pod vplyvom spolužiačky Zuzky
stáva akoby „silnejším“a je viac presvedčený o potrebe vzoprieť sa a nenechať sa už otĺkať. Aj
pomocou tajného písma, ktoré vytvoril a ku ktorému na správnu komunikáciu potreboval cítiť
podporu a dôveru z druhej strany, sa posunul o krok ďalej. Tam si uvedomil, že bez druhej
strany by sa to nezaobišlo. Vyzdvihla by som hlavne vlastnosti, ktoré sú pre priateľstvo
nevyhnutné: dôvera, ústretovosť, vernosť a pocit spolupatričnosti.
Čo sa týka samotného problému šikanovania a agresivity, je to téma, ktorá si vyžaduje
zodpovedný prístup a dlhodobú prípravu. Len postupne malými krôčikmi môžeme pomôcť
žiakom, ktorých sa to bytostne dotýka aj na hodinách etickej výchovy. Je potrebné budovať
pocit jedinečnosti u každého z nás a istú mieru tolerancie. Aj prostredníctvom knihy Romana
Brata Môj anjel sa vie biť sa táto téma dostáva do popredia a stále sa stáva aktuálnou.
Zamyslením sa nad riešením problémov hlavného hrdinu a poukázaním na hľadanie obranných
mechanizmov proti šikanovaniu urobíme dôležitý krok a do istej miery môžeme pomôcť
obetiam agresívneho správania a keď nie vylúčiť, tak aspoň čiastočne eliminovať dôsledky
šikanovania na osobnosť dieťaťa.
Preto ešte raz zdôrazňujem skutočnosť, že správne vedenie vyučovacieho predmetu
etická výchova zo strany učiteľa považujem za dôležitú súčasť rozvoja osobnosti žiaka.
„Špecifikum etickej výchovy spočíva najmä v tom, že sa tu uplatňujú formy zážitkového
učenia, pri ktorých sa vychádza z tézy, podľa ktorej si omnoho viac informácií žiaci zapamätajú
vtedy, keď v nich tieto informácie vyvolali aj emocionálnu reakciu. Proces zapamätávania
a vštepovania uľahčuje aj vlastná aktivita, v porovnaní s pasívnym prijímaním informácií.“
(Kariková, S., 2007, s. 96)
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ZÁVER
Cieľom tejto práce bolo poukázať na to, ako vplýva šikanovanie na integritu osobnosti aj
prostredníctvom hlavného hrdinu literárneho diela Môj anjel sa vie biť, ktorého autorom je
Roman Brat. Ako učiteľka etickej výchovy v základnej škole mám možnosť vnímať osobnosť
žiakov aj z iného uhla. Rozhovory, zážitkové učenie, reflexie, pozitívne vzory správania, to
všetko vplýva na poznávanie sveta, vytváranie postojov a názorov. Aj literatúra má významné
miesto v etickej výchove. Hlavne literatúra pre deti a mládež, v ktorej sa stretávame s hrdinami
blízkymi veku žiakov. Tak ako každý z nás, aj oni prežívajú rôzne situácie, riešia problémy,
nevedia sa zorientovať v množstve ponúkaných informácií, formujú svoju osobnosť a snažia sa
fungovať v istej skupine ľudí.
Práve preto by som odporúčala učiteľom etickej výchovy venovať sa téme šikanovania.
Viem, že je neskutočne ťažké, ba priam nemožné, úplne vyriešiť fenomén agresivity nielen u
žiakov, ale aj u dospelých. V prvej kapitole som teda poukázala na postavenie premetu etická
výchova v Štátnom vzdelávacom programe. Druhá kapitola bola venovaná problému
šikanovania a obranných mechanizmov, ktoré si každá obeť agresívneho správania vytvára.
Správanie hlavného hrdinu knihy Môj anjel sa vie biť a jeho schopnosti, správanie a konanie v
boji s agresormi bolo predmetom ďalšej kapitoly. Ako sme mali možnosť vidieť, štvrtá kapitola
je venovaná hlavne využitiu textu v etickej výchove.
Ako sme mali možnosť vidieť, takmer každá téma v etickej výchove nám dáva priestor na
minimalizovanie agresivity a šikanovania. Od komunikácie, rešpektovania práv druhých až po
spoluprácu, priateľstvo a vzájomnú pomoc. Kniha Môj anjel sa vie biť je úžasným príkladom
toho, ako sa dá zabojovať, nevzdať sa, a tak dosiahnuť svoj cieľ. Text je aktuálny, písaný formou
denných zápiskov s istou dávkou humoru a irónie. Veľmi ľahko sa číta a približuje mladým
ľuďom aj slovnou zásobou, ktorá je im blízka. To považujem tiež za pozitívny prínos a vzbudzuje
u žiakov záujem o témy im blízke.
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HĽADANIE OBRANNÝCH MECHANIZMOV PROTI ŠIKANOVANIU
V DIELE ROMANA BRATA: MÔJ ANJEL SA VIE BIŤ
Ľubica KOLLÁROVÁ
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou šikanovania v školskom prostredí a jeho vplyvom na zdravie
jednotlivca. Po úvodnom vymedzení pojmov je pozornosť venovaná charakteristike agresora, obeti
šikanovania a dôsledkom, ktoré takéto správanie prináša. Práca poskytuje i pohľad na šikanovanie
z hľadiska práva a trestnej zodpovednosti páchateľov. V nadväznosti na tieto poznatky sú uvedené
možné obranné mechanizmy proti šikanovaniu, a to stratégia vyšetrovania a prevencia šikanovania.
Jednou z možností, ako predchádzať šikanovaniu v školách, je výchova k prosociálnosti realizovaná na
hodinách etickej výchovy. Práca poukazuje na možnosť využitia literárnych textov v rámci zážitkového
vyučovania spomínaného predmetu.
Kľúčové slová: šikanovanie, agresor, obeť, dôsledky šikanovania, prevencia, umelecký text, funkcia
umenia, zážitkové vyučovanie.

ÚVOD
Som učiteľka s 30-ročnou praxou. Do školy som vždy chodila rada. s učením som nemala
problémy a v škole som nikdy nemala pocit ohrozenia, a to napriek tomu, že aj v minulosti sme
my deti mali medzi sebou konflikty. My dievčatá sme sa väčšinou škriepili alebo ohovárali.
Chlapci, to bola „iná káva“. Oni sú už geneticky predurčení medzi sebou súťažiť, dokazovať si,
kto z nich je silnejší a šikovnejší. A preto, ak medzi nimi došlo ku konfliktu, vybavili si to „ručnestručne“. Občas padla nejaká tá facka, občas prešiel vzájomný konflikt aj do pästného súboja.
Ale keď vášne opadli, život sa vrátil do zabehaných koľají a v rámci triedneho kol.ektívu sme
fungovali ďalej tak ako predtým.
Dnes je to iné. s príchodom nového spoločenského zriadenia akoby sa uvoľnila morálka
celej spoločnosti. Všetci túžobne očakávali demokraciu a slobodu a nakoniec si ju väčšina
pretransformovala na vlastné podmienky – slobodné je to, čo chcem ja a čo vyhovuje mne, a to
bez ohľadu na požiadavky ostatných. Sloboda a demokracia je vcelku pozitívna vec, no treba si
pri jej presadzovaní uvedomiť, že slobodný je ten človek, ktorý nielen slobodne koná, ale za
svoje konanie nesie i zodpovednosť.
Nová doba priniesla so sebou do školstva nový fenomén – šikanovanie. Netvrdím, že
tento jav pred rokom 1989 v našej krajine neexistoval, ale spájali sme ho skôr s vojenskou
prezenčnou službou alebo s budovami väzníc. Po nežnej revolúcii sa toto slovo čoraz častejšie
začalo skloňovať v súvislosti so školským prostredím. Keď sa v médiách začali objavovať prvé
správy o obetiach šikanovania, riaditelia dotknutých škôl sa buď odmietli k problému vyjadriť
alebo v záujme zachovania dobrého mena školy situáciu zľahčovali alebo úplne popreli. No keď
v decembri 2006 po útoku spolužiaka zomrel na následky pichnutia štetcom do hrude 13-ročný
Jakub Drevenník, začalo sa o šikanovaní hovoriť ako o vážnom celospoločenskom probléme.
V roku 2001 som sa ako začínajúca výchovná poradkyňa zúčastnila 5-dňového
metodicko-informačného sústredenia výchovných poradcov. Počas jednej z prednášok, ktorá
bola venovaná problematike domáceho násilia a týrania detí nám sociálna pracovníčka ukázala
zábery týraného dievčatka, ktoré mnou otriasli natoľko, že som si povedala, že nedopustím,
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aby v mojej blízkosti trpelo dieťa, ak bude v mojich silách tomu zabrániť. Počas môjho
pôsobenia vo funkcii výchovnej poradkyne som sa s prejavmi netolerancie, násilia
a šikanovania stretla niekoľkokrát. Neboli to príjemné situácie a hoci pre obete šikanovania
skončili dobre v tom zmysle, že neprávostiam na nich páchaných sa podarilo zabrániť, na
niekoľko rozhovorov s rodičmi aktérov šikanovania mám veľmi nepríjemné spomienky. Len
máloktorý rodič je ochotný pripustiť si myšlienku, že jeho dobré a vzorné dieťa ubližuje v škole
inému dieťaťu. Našli sa rodičia, ktorí sa obeti a jeho rodičom za skutky svojho dieťaťa
ospravedlnili. No našli sa i takí, ktorí všetko popreli a napriek tomu, že sa jeho dieťa ku skutku
priznalo, oni rozhodne trvali na potrestaní obete, pretože to bola ona, ktorá svojím správaním
provokovala ich dieťa.
Komunikovať s rodičmi detí je v prípade šikanovania veľmi ťažké, no nevyhnutné. Ich
podporu potrebuje každý pedagóg, ak chce v práci s deťmi napredovať. No nemenej dôležité je
vedieť usmerniť konanie a správanie detí tak, aby si osvojili také hodnoty ako je úcta, vzájomné
porozumenie, tolerancia, súcit, čestnosť, obetavosť.. Etika je predmet, ktorý svojou možnosťou
zážitkového vyučovania poskytuje veľmi dobré podmienky na to, aby sa na problém
šikanovania nielen poukázalo, ale aby sme deťom ukázali cestu, ako proti tomuto neduhu
spoločnosti účinne bojovať.
Som učiteľka. Učím etickú výchovu. Mám 50 rokov a chuť sa naďalej vzdelávať, aby žiaci
pod mojím vedením chceli svojím správaním zmeniť svet k lepšiemu.

ŠIKANOVANIE AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM
Renomovaný český psychológ Pavel Říčan, špecializujúci sa na oblasť psychológie
osobnosti, vývojovú a klinickú psychológiu, vo svojom diele Agresivita a šikana mezi dětmi
tvrdí, že šikanovanie v školách je také staré, ako stará je sama škola. Zlomyseľnosť a krutosť sú
odveké ľudské necnosti, a preto silnejšie deti často ubližovali tým slabším. A hoci starší
pedagógovia tvrdia, že v minulosti šikanovanie nebolo také časté ako v súčasnosti, nie je
možné toto tvrdenie relevantne dokázať, nakoľko nie sú k dispozícii porovnateľné číselné údaje
z minulosti a zo súčasnosti, ktoré by mohli uvedenú hypotézu potvrdiť.
Skutočnosť, že v posledných desaťročiach stúpa agresivita mládeže, však dokazujú
štatistiky násilných trestných činov. Profesorka Eva Gajdošová, vysokoškolská učiteľka na
Katedre psychológie na Paneurópskej vysokej škole, uvádza, že na Slovensku v posledných
rokoch stúpa agresia detí a mládeže, pričom narastá počet páchateľov týchto skutkov do veku
15 rokov. Agresia stúpa aj v školách, a to na všetkých stupňoch – od stredných škôl až po
materské školy čo je jav, ktorý sa doteraz nevyskytoval. I z toho možno usudzovať, že tak, ako
rastie agresivita v spoločnosti, tak pribúda i prejavov šikanovania medzi deťmi. Objavuje sa
však nový jav - tzv. nemotivované násilie - krutosť bez prežívania hnevu či nenávisti, ako aj bez
sadistického uspokojenia. Žiaci bez mihnutia oka, bez citovej zaangažovanosti ubližujú svojim
spolužiakom (chlapec len tak, bez príčiny kopne do brucha dievča z inej triedy, ktorú takmer
nepozná a nič proti nej nemá), zabíjajú svojich učiteľov či spolužiakov, s ktorými sa denne
stretávali.
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VYMEDZENIE POJMU ŠIKANOVANIE
Slovo šikanovanie pochádza z francúzskeho slova chicane, čo znamená zlomyseľné
obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie.
Pavel Říčan uvádza vo svojej knihe Agresivita a šikana mezi dětmi definíciu, s ktorou v
posledných rokoch pracujú anglickí vedci: „Šikanovanie hovoríme tomu, keď jedno dieťa alebo
skupina detí hovorí inému dieťaťu škaredé a nepríjemné veci, bije ho, kope, vyhráža sa mu,
zamyká ho v miestnosti a podobne. Tieto incidenty sa môžu často opakovať a pre šikanované
dieťa je ťažké, aby sa samo ubránilo. Ako šikanovanie môžu byť označené taktiež opakované
posmešky alebo nevhodné (dehonestujúce) poznámky o rodine. Ako šikanovanie však
obyčajne neoznačujeme občasnú bitku alebo hádku približne rovnako fyzicky disponovaných
súperov.“
Šikanovanie je zvláštny prípad agresie. Pre jej lepšie pochopenie si ozrejmíme
nasledujúce pojmy:
 Agresia je konkrétny prejav správania, ktorým človek ubližuje jednotlivcovi či skupine
druhých ľudí. Môže mať rôzne formy: fyzická, verbálna, priama, nepriama.
 Agresivita je trvalá osobnostná dispozícia jedinca správať sa násilne. Ľudia s vysokou
mierou agresivity si však môžu nájsť spoločensky prijateľné kanály, napr. šport,
umenie, politika..
Viacerí významní psychológovia tvrdia, že agresia je naučená, to znamená, že si ju
osvojíme na základe skúseností. Podľa nich je človek agresívny preto, že sa naučil, že zistil, že
agresia je spôsob, ako sa zmocniť veci, ktorú chceme získať alebo si od iných vynútiť služby, na
ktorých nám záleží. Agresívnemu správaniu sa človek učí na základe vlastných skúseností alebo
sprostredkovane, na základe toho, čo vidí okolo seba, napr. v médiách, v ktorých býva agresia
často odmeňovaná a oslavovaná. Obzvlášť účinnou „školou“ agresie býva, keď je dieťa doma
krutým spôsobom trestané alebo bezdôvodne týrané a vidí, s akým uspokojením tak rodičia
presadzujú svoju moc.
Z dieťaťa sa stáva agresívny človek postupne, a to tak, že si pamätá tie spôsoby
vlastného správania, ktoré vedú k úspechu. Ak napríklad udrie súrodenca, ktorý mu nechce dať
hračku, a skutočne sa jej zmocní, uloží si tento spôsob konania do pamäti, aby ho mohol v
budúcnosti použiť. Ak nastane podobná situácia, ktorú už pozná, vyberá si zo svojej zásobárne
scenárov a rozhoduje sa, ktorý má použiť. Ak dopustíme, aby malo dieťa úspech so svojím
agresívnym konaním, vytvorí si veľa agresívnych scenárov. Ďalšie agresívne scenáre si vytvára
podľa toho, čo vidí okolo seba – hlavne v rodine, škôlke, škole, ale tiež na televíznej obrazovke,
zvlášť, ak pred ňou trávi niekoľko hodín denne. Zo scenárov, ktoré používa, si dieťa postupne
odvodzuje zásady, podľa ktorých sa riadi v nových situáciách. Tak dospieva k názorom,
postojom a hodnotám, ktoré nakoniec riadia jeho konanie. A sme pri koreni šikanovania.
P. Říčan (1995) uvádza priame a nepriame znaky šikanovania takto:
 Posmešné poznámky, pokorujúce prezývky, hrubé žarty, ktoré evidentne adresáta
zraňujú.
 Prehnaná, zlostná až nenávistná kritika dieťaťa.
 Dieťa sa podriaďuje príkazom iných detí bez ohľadu na ich zmysluplnosť.
 Dieťa neodpláca rôzne drobné štuchance, rany, kopanie, snaží sa uniknúť.
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Medzi nepriame znaky šikanovania podľa P. Říčana patria:
Dieťa nemá kamarátov, cez prestávky je často samo alebo vyhľadáva prítomnosť
učiteľov.
Dieťa je neisté a ustrašené, hlavne pri komunikácii pred triedou; pôsobí smutne,
nešťastne, má sklony k plaču.
Zhoršuje sa školský prospech.
Dieťa máva poškodené, znečistené školské potreby, príp. i odev; alebo drobné
poranenia, ktoré nevie uspokojivo vysvetliť.

AGRESORI – INICIÁTORI ŠIKANOVANIA
Vedieť, kto a akí sú aktéri šikanovania, má zmysel vtedy, ak predpokladáme, že sklon
šikanovať niekoho nie je krátkodobá záležitosť. Existujú dôkazy, že dieťa, ktoré začne so
šikanovaním, v tom veľmi často pokračuje, a to i v inom prostredí. Ak zmení školu, po čase sa v
novom prostredí prejaví rovnakým spôsobom, pokračuje v šikanovaní spolužiakov.
M. Kolář (1997) udáva výskyt troch typov agresorov – iniciátorov šikanovania:
 1.typ: Drsný, primitívny, impulzívny, so silným energetickým pretlakom, problémami
s dodržiavaním pravidiel – narušeným vzťahom k autorite, niekedy zapojený do gangov
páchajúcich trestnú činnosť. Šikanuje tvrdo a neľútostne, vyžaduje absolútnu
poslušnosť, šikanovanie používa cielene k zastrašovaniu ostatných.
 2.typ: Veľmi slušný, kultivovaný, narcista (človek s nadmerným záujmom s vlastnú
osobu), veľmi úzkostlivý, niekedy i so sadistickými tendenciami v sexuálnom zmysle.
Uchyľuje sa k cielenému a rafinovanému násiliu a mučeniu, ktoré sa odohráva skryte,
bez prítomnosti svedkov.
 3.typ: „Srandista“, optimistický, dobrodružný, s veľkou sebadôverou, zhovorčivý, veľmi
často obľúbený a vplyvný. Šikanuje pre svoju zábavu a pobavenie ostatných. Snaží sa
o vypichnutie „humornej“a „zábavnej“stránky.
Vedci sa zhodujú v tom, že agresivita (sklon k agresívnemu správaniu sa) sa utvára v
predškolskom veku, podľa niektorých už v prvých rokoch života. Určitú úlohu hrá
temperament osobnosti, hlavne jej prchkosť a impulzivita (silné podnety k náhlemu,
nepremyslenému konaniu, ktoré jedinec zle ovláda) a menšia citlivosť k možným následkom
konania. Tieto vlastnosti však sami o sebe nevedú k agresivite. Musí k nim pristúpiť určitý typ
výchovy, resp. zaobchádzania s dieťaťom. Dieťaťu zrejme najviac uškodí nedostatok záujmu,
ľahostajnosť, citový chlad, ponižovanie, prudké výbuchy negatívnych citov alebo dokonca
nenávisť. k tomu často pristupuje fyzické a psychické násilie: ponižovanie, nadávky, bitky, kruté
telesné tresty. Ďalším, rozhodujúcim hľadiskom je tolerancia k násiliu, ktorého sa dieťa
dopúšťa voči vrstovníkom. Ak zo strany rodičov cíti podporu a pochvalu za násilné správanie,
osvojí si ho a používa ho ako normálny prostriedok k dosahovaniu cieľov v správaní k iným
ľuďom.

OBETE ŠIKANOVANIA
Zistiť, ako vyzerá obeť šikanovania, je často ťažšie ako zachytenie charakteristiky
agresora. Takmer každá skupina si nájde nejakú menšiu obeť a niekedy vôbec nie je dôležité, či
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ide o fyzicky alebo mentálne slabého jedinca alebo osobu s handicapom, jej výber je
jednoducho náhodný.
Napriek tomu v školách existujú „typické“ obete, ktoré sú opakovane týrané. V žiadnom
prípade to nie sú postihnutí jedinci. Sú to jednoducho „najslabší zo slabých“. Sú to deti, ktoré
nevedia skrývať strach. Pre chronicky šikanované deti je typická ich príliš viditeľná bojazlivosť,
ktorá býva často vystupňovaná až do krajnosti. Dôležitá je aj ich vrodená „slabá“ reaktivita v
záťažových situáciách. Na rozdiel od agresorov vo vyhrotených situáciách strácajú hlavu,
prepadajú panike, hrôze, výčitkám svedomia, prílišnej sebakritickosti.. V tomto zmysle žiaci,
ktorí akoby priťahovali násilie, nemusia byť vždy fyzicky slabí, telesne handicapovaní. Spravidla
však bývajú menej zdatní než agresori.

DÔSLEDKY ŠIKANOVANIA
Šikanovanie evokuje ťažkú poruchu vzťahov v skupine, pretože nepoškodzuje len obete,
ale aj agresorov a ďalších členov skupiny. M. Kolář (2005) uvádza štyri hlavné deštrukčné
účinky šikanovania:
 Poškodenie fyzického a psychického zdravia obete Fixovanie antisociálnych postojov u
agresorov
 Strata ilúzií o spoločnosti u ostatných členov skupiny Znížený efekt pedagogického
pôsobenia v skupine ako celku
Najhoršie následky šikanovania znášajú však jej obete. Závažnosť poškodenia zdravia, či
už fyzického alebo psychického závisí od toho, ako dlho šikanovanie trvalo a akej miere
šikanovania boli vystavené. Tragické je, keď dôjde k zlomeniu obete, rozbitiu jej identity a
k nastoleniu trvalého pocitu bezmocnosti, závislej otrockej poddajnosti a vernosti agresorovi.
M. Kolář (2005) rozdelil následky šikanovania do piatich stupňov. Pri prvých troch
stupňoch, kedy ide o „mierne“ šikanovaných žiakov, sú účinky na ich psychiku síce
nenápadnejšie, ale o to zákernejšie. Takíto žiaci sa v škole necítia dobre a je len pochopiteľné,
že ich vzťah ku škole býva negatívny. Sú vystavení trvalému emočnému tlaku a tzv. subtilnému
násiliu (izolácia, zosmiešňovanie, ponižovanie, nadávanie..), ktoré pomaly, ale iste narušuje ich
osobnostný vývoj. Uvedomené i neuvedomené prežívanie bolesti skôr či neskôr vedie
k preťaženiu adaptačných mechanizmov. Dochádza k vyčerpaniu nervovej sústavy a objaví sa
neuróza alebo psychosomatické problémy. „Normálne“ a podľa niektorých názorov
„zoceľujúce a otužujúce“ šikanovanie spôsobuje adresátom zjavné poruchy v sociálnej
(školskej) a osobnostnej adaptácii. Podľa M. Kolářa sa často u nich vyskytuje:
 nepozornosť pri vyučovaní zhoršenie prospechu
 tendencie k nadmernej ospravedlnenej absencii (únik do choroby) tendencie
k neospravedlnenej absencii (záškoláctvo)
 poruchy sebahodnotenia a narušené, negatívne sebahodnotenie celková neistota
a stále prítomný strach
 Je skôr výnimkou, keď sa takto vyčerpaná a vystrašená obeť postaví na odpor.
Pri obetiach štvrtého a piateho stupňa šikanovania sú následky veľmi závažné, týkajú sa
celej osobnosti a je veľmi pravdepodobné, že majú celoživotný charakter. Pri dlhodobom
brutálnom šikanovaní sa obeť neraz zrúti a prepadne panickej hrôze zo zabitia, má skutočný
strach o život. Obeť má poruchy spánku a trpí nočnými morami. Časté sú výrazné
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psychosomatické problémy, napr. nevoľnosť, únava, bolesti hlavy, brucha, dusivé astmatické
záchvaty a pod. Niektoré z obetí sa musia dlhodobo liečiť.
V najhorších, bezvýchodiskových prípadoch „vyrieši“ obeť situáciu samovraždou.

ŠIKANOVANIE Z HĽADISKA PRÁVA
Problematiku šikanovania z hľadiska práva nájdeme veľmi prehľadne spracovanú v knihe
M. Kolářa Skrytý svět šikanování ve školách. Autor dal vo svojom diele priestor právnikovi,
ktorý uvádza, že v právnej praxi býva pojem šikanovanie používaný ako úmyselné konanie,
ktoré je namierené proti jednému subjektu a ktoré útočí na jeho ľudskú dôstojnosť.
z trestného hľadiska je možné šikanovanie potrestať, ak sú splnené dve podmienky trestnej
zodpovednosti, t.j. či je naplnená materiálna a formálna stránka.
Materiálna stránka trestného činu spočíva v tom, že sa páchateľ dopustil konania, ktoré
spĺňa znaky konkrétneho trestného činu tak, ako sú vymedzené v trestnom zákone. z hľadiska
materiálnych podmienok je nutné, aby bolo konanie páchateľa možné zaradiť pod skutkovú
podstatu niektorého trestného činu.
Formálna stránka spočíva jednak v úmysle páchateľa dopustiť sa takéhoto konania (ak
ide o trestne zodpovedného páchateľa) a jednak v tom, že miera spoločenskej nebezpečnosti
jeho konania dosahuje intenzitu uvedenú v zákone.
Šikanovanie býva na Slovensku najčastejšie posudzované podľa ustanovení trestného
zákona, lebo v súvislosti s ním dochádza k páchaniu trestných činov voči slobode a ľudskej
dôstojnosti.
Najtypickejším prípadom je trestný čin pozbavenia osobnej slobody, ktorého sa dopustí
každý, kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody /krátkodobý charakter/
a obmedzovania osobnej slobody, ktorého sa dopustí ten, kto bráni inému užívať osobnú
slobodu (zatváranie obete, jej zväzovanie, nútenie zotrvávať na určitom mieste ..).
Ak je obeť násilne prinútená k nejakým úkonom, ide vo väčšine prípadov o trestné činy:
 vydierania, ktorého sa dopúšťa ten, kto iného násilím alebo hrozbou násilia núti, aby
niečo vykonal, opomenul alebo trpel,
 nátlaku, ktorého sa dopustí ten, kto zneužívajúc niekoho hmotnú núdzu, naliehavú
nemajetkovú potrebu či tieseň vyvolanú nepriaznivými pomermi núti túto osobu, aby
niečo konala, opomenula alebo strpela.
S vydieraním úzko súvisí i trestný čin nebezpečného vyhrážania. Tohto deliktu sa dopustí
ten, kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým
spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu.
Násilné odňatie veci, resp. samotný pokus o takéto odňatie môže byť kvalifikované ako
trestný čin lúpeže. Dopustí sa ho ten, kto proti inému použije násilie alebo hrozbu
bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci. Nezáleží pritom na tom, akú hodnotu
mal odcudzený predmet, rozhodujúci je samotný fakt, že niekto použije voči inému násilie, aby
sa zmocnil jeho veci. Trestný zákon stanovuje za tento skutok prísnu trestnú sadzbu, a to trest
v odňatí slobody na tri až osem rokov.
 Sexuálne formy šikanovania môžu byť kvalifikované ako trestný čin znásilnenia,
sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania alebo trestný čin kupliarstva.
 Šikanovanie sa môže prejaviť aj na zhoršení zdravotného stavu poškodeného.
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V takom prípade môže ísť o trestný čin ublíženia na zdraví.
Ak je šikanovanie založené na úmyselnom poškodzovaní vecí obete, v prípade že škoda
presiahne sumu 266 €, napĺňa skutkovú podstatu trestného činu poškodzovania cudzej
veci.

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PÁCHATEĽOV ŠIKANOVANIA
Na to, aby bol páchateľ potrestaný, je potrebné, aby dosiahol určitý vek. Náš trestný
zákon rozlišuje tieto vekové hranice:
Maloletý páchateľ je osoba, ktorá spáchala trestný čin predtým, ako dovŕšila fyzický vek
14 rokov. Podľa Trestného zákona maloletá osoba nie je trestne zodpovedná, z čoho vyplýva
neprípustnosť trestného stíhania tejto osoby, a teda nie je ani považovaná za páchateľa. Súd
však môže týmto deťom v občiansko-právnom konaní nariadiť ústavnú výchovu, vo
výnimočných prípadoch (ak ide o páchateľov závažných trestných činov a v prípade opakovania
páchania trestnej činnosti) im môže súd uložiť ochrannú výchovu. V takých prípadoch vec riešia
pracovníci odboru sociálnych vecí, oddelenia sociálnej a právnej ochrany a prevencie - sociálny
kurátor mládeže príslušného mestského alebo okresného úradu.
Mladistvý páchateľ je jedinec, ktorý dosiahol vek 14 rokov a nepresiahol vek 18 rokov.
Do 14 rokov sú za neho zodpovední rodičia, trestnoprávnu zodpovednosť nadobúda
prekročením veku 14 rokov.
Pre posudzovanie trestnej zodpovednosti osôb mladších ako 15 rokov veku je dôležité
posúdiť, aká je rozumová a mravná vyspelosť týchto detí. Ak sa mladistvému páchateľovi
dokáže vina, môže byť odsúdený na trest odňatia slobody, pričom sa trestné sadzby znižujú na
polovicu. Horná hranica trestnej sadzby pritom nesmie prevyšovať sedem rokov a spodná
hranica dva roky.
Za šikanovanie môže byť teda potrestané buď dieťa alebo dospelý, ktorý za neho nesie
zodpovednosť. Trestný zákon stanovuje zodpovednosť rodičov, ktorí zanedbávajú výchovu
svojich detí. Trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže sa dopúšťa ten, kto vydá,
čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že ju
zvádza k záhaľčivému alebo nemravnému životu alebo jej ho umožní viesť. Umožní jej dopúšťať
sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi, alebo jej bráni v povinnej školskej
dochádzke alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa tým, že dieťa
neospravedlnene vynechá viac ako 120 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku. Takýto
rodič sa potrestá odňatím slobody až na dva roky a v prípade spáchania tohto činu závažnejším
spôsobom konania na 6 mesiacov až 5 rokov.

OBRANNÉ MECHANIZMY
Boj proti šikanovaniu a jeho predchádzaniu je jedna z hlavných úloh súčasného školstva.
Ako dokazujú doterajšie skúsenosti, ak sa podarí zamedziť šikanovaniu, obmedzia sa aj rôzne
formy vandalizmu, klesne počet krádeží, zlepší sa disciplína a tým aj celková atmosféra v škole.
To, čo sa bežne označuje za detské „šarvátky“, môže naplňovať skutkovú podstatu
trestných činov od trestného činu obmedzovania osobnej slobody cez vydieranie, lúpež,
poškodzovanie cudzej veci až po ublíženie na zdraví. Svoje opodstatnenie má v tejto otázke tiež
ekonomické hľadisko. Netýka sa len zničených osobných vecí obetí šikanovania, ale i
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poškodeného alebo zničeného školského majetku. Nezanedbateľné sú i finančné náklady
vynaložené na pomoc obetiam šikanovania v dôsledku ich poškodeného duševného
a telesného zdravia.

STRATÉGIA VYŠETROVANIA
Ak sa učiteľ alebo vychovávateľ dozvie o šikanovaní, je povinný okamžite konať. Ak tak
neurobí, vystavuje sa riziku trestného stíhania. Ak má skutok vyšetriť, zdokumentovať a prijať
účinné opatrenia, ktoré zabránia prípadným ďalším útokom voči obeti, mal by vedieť, ako
postupovať. V prípade, že nemá k dispozícii odbornú pomoc psychológa, pomôžu mu pokyny
uvedené v Metodickom usmernení č. 7/2006- R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu
šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
Odhalenie šikanovania býva veľmi ťažké i pre skúseného pedagóga. Najzávažnejšiu
negatívnu úlohu pri jeho objasňovaní hrá strach alebo snaha o utajenie u obetí, ale aj
agresorov a ďalších možných účastníkov. Pre vyšetrovanie šikanovania sa odporúča
nasledovaná stratégia:
 Zaistenie ochrany obetiam.
 Rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.
 Nájdenie vhodných svedkov, individuálne, príp. konfrontačné rozhovory so svedkami
/nikdy nekonfrontovať obete a agresorov/.
 Kontaktovanie zákonných zástupcov.
 Spolupráca s pracovníkmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie alebo diagnostického centra.
 Možnosť využitia anonymnej dotazníkovej databázy.
 Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa odporúča nasledovný postup: Okamžitá
pomoc obeti.
 Dohoda riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami na postupe vyšetrovania.
 Vlastné vyšetrovanie.
 Zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa
na spoločnej výpovedi.
 Pokračujúca pomoc a podpora obeti. Nahlásenie prípadu polícii.
 Kontaktovanie zákonných zástupcov.
 Kontaktovanie pracovníkov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie alebo diagnostického centra.

PREVENCIA ŠIKANOVANIA
Z vlastnej skúsenosti viem, že tam, kde sa šikanovanie dlhodobo prehliada, tam nemá
prevencia veľkú účinnosť. Agresori, vedomí si svojej moci a neohrozenosti, nerešpektujú
preventívne programy a z preventívnych aktivít si veľkú hlavu nerobia. V takom prípade treba
nastoliť tvrdé represívne opatrenia, spravodlivo potrestať agresorov a dať tak žiakom školy na
vedomie, že dané zariadenie v žiadnom prípade nebude šikanovanie tolerovať. Až následne sa
vytvorí priestor na prevenciu.
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Dôležitou podmienkou boja proti šikanovaniu je dobre pracujúci a solidárny pedagogický
kolektív, na čele ktorého stojí riaditeľ, na ktorého sa môžu pedagógovia spoľahnúť, že im bude
oporou a „podrží“ ich v prípade, že nastanú problémy so žiakmi, rodičmi alebo nadriadenými
orgánmi. Pre učiteľov je veľkou oporou dobre vypracovaný školský poriadok, v ktorom sú
jednoznačne definované práva a povinnosti žiakov a učiteľov. Osobitnou kapitolou sú
opatrenia proti šikanovaniu, ktoré môžu byť zapracované priamo v uvedenom dokumente
alebo sú jeho súčasťou. V opatreniach má byť definované, čo je to šikanovanie, aké sú jeho
prejavy a aké sú postihy pre prípadných agresorov. Šikanovanie môže do značnej miery
eliminovať organizácia a frekvencia dozoru. Čím viac pedagógov je na chodbách počas
prestávok, tým menej príležitostí majú agresori na šikanovanie žiakov. V prípade, že v škole
existujú „nebezpečné zóny“ v ktorých v minulosti došlo k šikanovaniu,
je možné v školskom poriadku obmedziť alebo zakázať žiakom prístup do týchto
priestorov. Úplne ideálne by bolo nainštalovanie kamerového systému v priestoroch školy, čo
si však v súčasnej zlej ekonomickej situácii môže dovoliť len málo škôl.
Škola by mala o otázkach šikanovania otvorene hovoriť a verejne deklarovať, že ho
nebude tolerovať. V rámci osvety je vhodné diskutovať o danej problematike nielen so žiakmi
na triednických hodinách, ale aj s rodičmi na triednych rodičovských združeniach. Dobrým
signálom je, ak sa v budove školy nachádzajú nástenné noviny s uvedenou problematikou, na
ktorých je zverejnené telefónne číslo linky dôvery alebo linky detskej istoty, na ktorú sa môžu
žiaci v prípade potreby obrátiť. V škole môže byť tiež na dostupnom mieste nainštalovaná
schránka, do ktorej môžu žiaci vhodiť svoje zistenia a podnety a budú mať istotu, že sa nimi
bude zaoberať výchovný poradca alebo koordinátor prevencie.
V rámci preventívnych programov môže škola spolupracovať s príslušníkmi Policajného
zboru SR, ktorí zastrešujú prednáškovú činnosť. Psychológovia z Centier pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie dokážu účinne pomôcť obetiam šikanovania,
prípadne v rámci prednášok ozrejmiť žiakom dôsledky takéhoto správania na zdravie detí.
Mnohí agresori pochádzajú z neusporiadaných rodinných pomerov. Je vhodné pokúsiť sa už
prvé náznaky asociálneho správania detí riešiť zmenou pomerov v rodine, a to tak, že škola
požiada o spoluprácu pracovníkov odboru sociálnych vecí a rodiny.
Nemenej dôležitá je i príprava pedagógov na zvládnutie prípadných prejavov
šikanovania. Len odborne zdatní a metodicky pripravení učitelia vedia, čo majú v danej chvíli
urobiť, aký postup zvoliť. Ak školský poriadok obsahuje všeobecné zásady solidarity,
ohľaduplnosti, ochranu slabších, výslovný zákaz fyzického násilia a ubližovania slabším
akýmkoľvek spôsobom, je vhodné, ak sa tieto myšlienky prezentujú žiakom i počas vyučovacích
hodín. Priestor je možné nájsť na každej vyučovacej hodine, špeciálne na hodinách občianskej
náuky, náboženskej výchovy, etickej výchovy.
Etická výchova aplikovaná na šikanovanie spočíva v podstate v tom, že deťom
vštepujeme základné hodnoty, na ktorých stojí demokratická spoločnosť – úcta ku každej
bytosti, súcit, solidarita, česť, obetavosť.. Základom etickej výchovy je však osobný príklad
učiteľov, ktorí význam uvedených hodnôt žiakom prakticky predvádzajú tým, ako sa k nim
správajú. Sám osebe však príklad nestačí. Úplne ideálne je, ak sa s uvedenými myšlienkami
žiaci stotožnia prostredníctvom zážitkového učenia.
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INTERPRETÁCIA TEXTU MÔJ ANJEL SA VIE BIŤ
Problém šikanovania vníma spoločnosť natoľko vážne, že sa uvedená problematika
začala objavovať i v umeleckej literatúre pre deti. V rokoch 2005 a 2006 vyšli knižky poviedok
pre deti Poletíme za dúhou a Poletíme za dúhou 2, v ktorých čitateľ nájde víťazné poviedky
Literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti a mládež. Píše sa v nich o problémoch, ktoré
trápia dnešné deti a mladých ľudí – problémy v rodinách, neúspech v škole, nedostatok lásky
a porozumenia, drogy.. Niekoľko poviedok sa venuje i problematike šikanovania.
Jana Bodnárová v dielku Psy opisuje príbeh chlapca z dediny, ktorý sa spolu s matkou
a so sestrou presťahoval do mesta, pretože tu mama dostala lepšie platenú prácu. Spolužiaci v
novej škole ho nazvali Kriplom, pretože mal jednu nohu kratšiu, a s obľubou „hrali“s ním hru na
poľovačku, v ktorej on bol štvané zviera a oni psy.
V poviedke Ivety Škripkovej Nebojsaňa sa dozvedáme o štvrtáčke Aničke, ktorú
šikanovali štyria chlapci zo susednej triedy pod vedením frajera M dovtedy, kým sa jej
nezastala zaznávaná spolužiačka tmavšej pleti Verona. Tá jej poradila osvedčenú taktiku:
“Nikdy neukáž, že sa bojíš! Ani keď sa bojíš!“ a tak sa z Aničky stala Nebojsaňa.
Miloš Ferko je autorom poviedky Pod perinou zázrakov. Jej hlavný hrdina Jožo má za
spolusediaceho dvojnásobného „prepadlíka“ Fera, ktorý mu fyzicky ubližuje, čo on sám však
považuje za veľkú srandu. Útechu pred krutou realitou hľadá Jožko v skrývaní sa pod
pomyselnou perinou, v bezpečí ktorej sníva o živote bez násilia a strachu.
V jednej zo spomínaných knižiek sa objavila i poviedka Romana Brata Keď anjel mlčí. s jej
hlavnou postavou, 11-ročným Oskarom, sa stretávame i v knihe Môj anjel sa vie biť.
Spomínaný spisovateľ je tiež autorom románu pre mládež Druhé podanie, v ktorom sa hlavná
postava, polosirota Michal, stáva obeťou šikanovania po tom, ako sa pre problémy s drogami.

FUNKCIA UMENIA
Umenie je zvláštny spôsob medziľudského dorozumievania, ktorého prostredníctvom si
človek osvojuje svet a participuje na ňom spolu s inými.
Žiadne umenie neexistuje mimo jeho funkčného kontextu. Jeho funkcia do veľkej miery
určuje zmysel umeleckej tvorby a jeho vnímania. Jiří Kulka uvádza 5 funkcií umenia:
 Biologické funkcie stimulujú zmyslové orgány – uvoľňujú alebo spôsobujú napätie
fyziologických funkcií organizmu (biorytmus, obehový systém..)
 Psychologické funkcie sú najbohatšie, zaraďujeme sem kognitívne (poznávacie),
expresívne (vyjadrovacie), formatívne a výchovné, psychoterapeutické, emocionálne
motivačné, atď.
 Sociálne funkcie sa týkajú hlavne medziľudskej komunikácie, potreby sociálnej
identifikácie človeka s určitou skupinou, inštitúciou, ale tiež s koordináciou
spoločenských činností (tanec, šport..)
 Ekonomické funkcie sa začínajú prejavovať v okamihu, keď sa umenie stáva tovarom.
 Kultúrne funkcie umenia sa v dejinách premietli do náboženských systémov a do
magicko-kultových činností. Svoje miesto majú v mystike, pri sprostredkovávaní
základných vzorcov správania sa určitých kultúrnych kruhov, ale aj v úprave životného
prostredia.
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VNÍMANIE UMELECKÉHO DIELA
Umelec tvorí svoje dielo s určitým zámerom. Informácie, ktoré nám v priebehu
umeleckej komunikácie odovzdáva, sa však neobracajú k jednotlivým psychickým funkciám
/napr. k rozumu alebo k citu/, ale celkovo k ľudskej psychike. Umelecké dielo tak vzniká
s konečnou platnosťou až v hlave percipienta (prijímateľa), ktorý musí umeleckému textu
porozumieť. V procese čítania textu (pri jeho dekódovaní a interpretácii) sa vo vedomí čitateľa
vytvára umelecký zážitok. Dielo, ktoré je výsledkom komunikácie, nie je však v individuálnom
akte vnímania nikdy celkom dokončené. Existuje totiž v spoločenskom vedomí ako súbor
komunikačných možností, ktoré sú realizované sociálne historicky a individuálne psychologicky.
Tieto úvahy nám pomáhajú rozlíšiť, čo je v umení subjektívne a čo objektívne, čo je historické
a čo súčasné, ale aj to, čo má platnosť celospoločenskú alebo naopak rýdzo individuálnu. Je
potrebné si uvedomiť, že niečo iné je umelcov zámer a to, čo sa z neho nakoniec vyvinie.

LITERATÚRA V ETICKEJ VÝCHOVE
Etická výchova, ktorá sa v našich školách začala vyučovať v 90-tych rokoch 20. storočia,
vychádza z projektu Roberta Roche Olivara. Základné hodnoty, ktoré etická výchova rozvíja, sú
spolupráca a prosociálnosť. Prosociálnosť ako ochota urobiť pre druhých niečo bez očakávania
protihodnoty alebo odmeny je základnou podmienkou spolupráce, harmonických ľudských
vzťahov, kľúčovou otázkou hodnotovej orientácie.
V etickej výchove sa stretávame so spojením viacerých disciplín, ktoré sa podieľajú na
výchove nastupujúcej generácie. Sústreďuje poznatky celého radu vedeckých disciplín, ako sú
filozofia, etika, sociológia, psychológia, pedagogika. Základnou otázkou etickej výchovy je
otázka cieľov výchovy. Táto problematika patrí síce do kompetencie etiky ako filozofickej
disciplíny, no počas dlhých tisícročí jedinou a dodnes významnou formou vyjadrenia etických
skúseností ľudstva boli náboženstvo, ľudová slovesnosť a neskôr literatúra a umenie.
Literatúra patrí k tým druhom umenia, ktoré majú v etike svoje využitie, pretože opisuje
konanie postáv, analyzuje príčiny ich konania, čím čitateľovi ponúka hotové modely správania
sa v rôznych životných situáciách. Podáva ich prostredníctvom umeleckých obrazov a cez ne
pôsobí na emócie a etické postoje. Jej hlavným cieľom je vychovať zo žiaka osobnosť, ktorá si
nielen osvojí mravné hodnoty, ale dokáže ich aj prakticky uplatniť. Mal by vedieť primerane
komunikovať, byť asertívny, empatický, vedieť pozitívne hodnotiť ľudí, no zároveň by mal na
ich adresu vedieť primerane vyjadriť kritiku tak, aby bola prijateľná a konštruktívna.
V tomto smere má etická výchova oproti literárnej výchove obrovskú výhodu - umožňuje
využiť zážitkové učenie. Pre toto vzdelávanie je charakteristické zapojenie celého človeka,
vrátane pocitov a zmyslov, i jeho predchádzajúcich skúseností a následné spracovanie zážitku.
Literatúra ponúka učiteľovi hotové modely správania sa v rôznych životných situáciách,
poskytuje prosociálne modely postáv i protispoločenské typy a analyzuje príčiny ich konania.
Nepodáva ich však neosobne, ale prostredníctvom umeleckého obrazu pôsobí na emócie a cez
ne na etické postoje, ktoré sa tak dostávajú do citovej pamäti percipienta. Na hodinách etickej
výchovy sa pracuje s textom tak, že žiak prioritne nemusí vedieť interpretovať text, nezaoberá
sa jeho estetickou funkciou. Dôležité je, aby porozumel literárnemu artefaktu. Na overenie
danej požiadavky nám slúži reflexia. Ide o spätné uvedomenie si podstatných zložiek zážitku

265

LITERATÚRA V ETICKEJ VÝCHOVE

tak, aby sa stal prenositeľnou skúsenosťou. Jej cieľom je zistiť, či žiak pochopil literárny text a či
primeraným spôsobom dokáže vyjadriť zážitok z jeho percepcie. Reflexia umožňuje pedagógovi
aj z opakovanej akcie vyabstrahovať pre účastníka nové skúsenosti. B. Šimonová vo svojej práci
Umenie v etickej výchove uvádza tieto druhy reflexie:
Spontánna nastáva bezprostredne po vnímaní literárneho diela, keď má žiak potrebu
vyjadriť pretlak citov.
Riadená reflexia využíva spontánnu ako východisko. Učiteľ smeruje svoju aktivitu
k tomu, aby žiaci identifikovali posolstvo diela a preniesli ho do etickej roviny. Verbálna
predstavuje ústny alebo písomný spôsob vyjadrenia vnímania literárneho textu. Nonverbálna
reflexia využíva pohyb, mimiku, gestá, haptiku, pohybové etudy až pantomímu. Metodika
výchovy zážitkom má tieto pozitíva: Žiak je uvedený do unikátneho prostredia a do nového
sociálneho prostredia, ktoré mu umožňuje skupinovo aj individuálne si uvedomiť konflikty
odohrávajúce sa v texte. Pri ich riešení sa odohrávajú výzvové, dobrodružné a iniciatívne
aktivity, čo vedie k rozvoju osobnosti žiaka, konkrétne k zlepšeniu sebapoznania, sebaúcty,
spolupráce, komunikácie, pochopenia a obetavosti pre druhých.
Metóda dramaturgie: Aby vyučovacia hodina splnila svoj cieľ, mal by učiteľ zostaviť
aktivity do zmysluplných tematických celkov, v psychologickej následnosti a poskytnúť tak
žiakom možnosť systematicky prehlbovať rozbor zažitého. Dramaturgia je metódou, ako vybrať
a zoradiť jednotlivé ukážky a ďalšie deje do času, ktorý má učiteľ dispozícii, s cieľom dosiahnuť
na žiaka čo najväčší účinok. Často využívaným prvkom dramaturgie je moment prekvapenia
a atmosféry. Prispieva k akémusi surrealistickému pocitu, ktorý žiakov vtiahne do sveta
príbehu. Môže ísť o spôsob komunikácie, výzdobu prostredia, využívanie artefaktov,
symbolov.. - ide však zároveň aj o nástroje motivácie.
Literárnych diel, ktorých témou je boj proti šikanovaniu v školskom prostredí, nie je na
našom knižnom trhu zatiaľ veľa. Prvou lastovičkou je knižka Romana Brata Môj anjel sa vie biť,
ktorú som si z tohto dôvodu vybrala na prezentáciu.

TVORBA ROMANA BRATA
Roman Brat je slovenský prozaik, scenárista, publicista a prekladateľ. Narodil sa
9.decembra 1957 v Bratislave. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
vyštudoval odbor slovenčina - španielčina. Jeho prvým pôsobiskom sa stala Literárna redakcia
Slovenského rozhlasu, kde zotrval viac ako dve desaťročia. Od roku 2008 pracuje ako
dramaturg hranej tvorby v Slovenskej televízii. Okrem prekladu po španielsky píšucich
prozaikov sa venuje aj prekladu divadelných hier.
V súčasnosti sa venuje redaktorskej práci, umeleckému prekladu, editorskej činnosti
a pôvodnej tvorbe. Píše diela pre deti a mládež i prózu pre dospelých. z doteraz publikovaných
dvanástich knižiek pre deti boli ocenené viaceré jeho diela. Za knihu Môj anjel sa vie biť dostal
dve ceny, a to cenu Zlatá rybka – Najlepšia detská kniha roka 2007 a Cenu Bibiany a Slovenskej
sekcie IBBY za Najlepšiu detskú knihu jesene roka 2007.

MÔJ ANJEL SA VIE BIŤ – CHARAKTERISTIKA POSTÁV
Oskar, hlavná postava knižky Môj anjel sa vie biť, je celkom obyčajný 11-ročný chlapec.
Narodil sa ako prvé dieťa v rodine intelektuálov – otec je novinár, mama maliarka. Päť rokov po
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jeho príchode na svet pribudlo do rodiny dievčatko, pehavá sestrička Anička. V rodine vládnu
harmonické vzťahy, čo sa však nedá povedať o škole, ktorú Oskar navštevuje. Je štvrták a jeho
spolužiakmi sú i o dva roky starší chlapci Pifko a Tudor, ktorí dvakrát prepadli. Oskar je milý
a slušne vychovaný chlapec, ktorý sa dobre učí. Je technicky zdatný, dokáže si zhotoviť
periskop. Je umelecky nadaný – skúša skladať veršíky. Je veľmi inteligentný a dômyselný –
dokázal vytvoriť a uviesť do praxe vlastné tajné písmo. Sám seba však charakterizuje takto:
„Nemám ani športový talent, ani bitkárske schopnosti. Som malý, dengľavý, a navyše šprtoš.“
a to je dôvod, pre ktorý ho spolužiaci prezývajú bifľoš. k tejto nadávke priradili i ďalšie,
vyplývajúce z Oskarovho telesného vzhľadu – škuľoš, okuliarnik. Popri posmeškoch
a nadávkach musí Oskar znášať i fyzické útoky oveľa silnejších chlapcov. A tak na vlastnej koži
pociťuje, čo sú to kopance, „kokosy“ („Päsťami sa mi zaprú o vlasy a silno potiahnu. Zhora
nadol alebo opačne. Strašne to šticuje a, prirodzene, že aj bolí. No nezanecháva to nijaké
stopy, preto moji rodičia nič netušia.“ ) alebo „striešky“ („To sa spoja dlane ako pri modlení
a rozpoja sa úderom zvrchu o tvoju hlavu.“ ) Chlapec sa snaží nájsť z ťaživej situácie
východisko, no odmieta tým zaťažovať rodičov, lebo nechce, aby sa oňho strachovali. Nemôže
sa zdôveriť ani sestre Aničke, pretože on ako starší brat má byť jej ochrancom a oporou. (“Ako
by to vyzeralo, keby som ako starší brat zlyhal?“ ). Jeho útočiskom pred zlým svetom sa stáva
bunker – meter hlboká jama ukrytá v burine na sídlisku. Oskar sa v ňom skrýva vždy, keď mu zo
strany prenasledovateľov hrozí ďalšia bitka. Oskar však potrebuje dôverníka, svoju osobnú
bútľavú vŕbu. Nachádza ho v postave anjela Oskariela, s ktorým sa každý večer zhovára.
Medziiným ho žiada, aby ho naučil biť sa, pretože si v škole doňho začínajú dovoľovať už aj
druháci a tretiaci. A Oskar by tak rád zažiaril, aspoň na chvíľu sa stal hviezdou triedy, aby sa
blysol pred Zuzkou, novou spolužiačkou, „pekným, múdrym a láskavým dievčaťom, ktoré sa
baví úplne s každým.“ Nový, doposiaľ nepoznaný cit, ktorým zahorel k dievčaťu, mu do žíl
vlieva vzdor a odvahu vzoprieť sa svojim prenasledovateľom. Využíva pri tom svoj intelekt,
vedomosti a dôvtip.
„Akcia rezeň“ pri ktorej si jeho úhlavní nepriatelia pochutnávajú na jeho vyprážaných
trenírkach, mu síce dopriala na chvíľu pocit zadosťučinenia, no ten bol draho vykúpený
následnou bitkou. A keď Pifko a Tudor začali ubližovať milovanej Zuzke, dospel Oskar
k presvedčeniu, že treba konať. Prihlásil sa do krúžku karate. Vedomosti a zručnosti, ktoré
získal tréningom, sa mu čoskoro zišli. Keď sa Tudor s Pifkom znova chceli „zabaviť“ so Zuzkou,
postavil sa Oskar na jej obranu. Dobre premyslenou taktikou poslal k zemi staršieho
a silnejšieho Pifka, čím si vyslúžil nielen Zuzkin obdiv, ale aj rešpekt prizerajúcich sa
spolužiakov.
Tudor a Pifko sú síce štvrtáci, no nad svojimi rovesníkmi vynikajú nielen fyzickou
prevahou, ale i dvojročným vekovým rozdielom. A čo im Pán Boh pridal na hmotnosti, o to
ubral na rozume. Ani jeden z nich neoplýva intelektom, ba ani minimálnou snahou niečo sa v
škole naučiť. Najlepšie to vystihol autor knihy, ktorý oboch aktérov šikanovania charakterizuje
slovami: “Ich problém spočíva v tom, že sa nudia, a pretože nič poriadne nevedia, ich jediným
rozptýlením je robiť iným zle.“
Zuzka je slniečko, ktoré presvetlilo Oskarov život. Pekné, milé a nekonfliktné dievčatko je
dôvodom, že Oskar prestane snívať a z výšky nebies zostúpi na zem do klubu karate Biele
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krídlo, v ktorom si osvojí nielen základy sebaobrany, ale nadobudne i dávno stratené
a pošliapané sebavedomie.
Triedna učiteľka Monika je Oskarova platonická láska. („Je veľmi pekná a mladá. A má
ma rada. Je ako moja druhá mama. Rozumie mi a zvykne tvrdiť, že to v živote dotiahnem
poriadne ďaleko.“ ) Škoda len, že tejto milej, chápajúcej a empatickej učiteľke chýbali
skúsenosti, na základe ktorých by odhalila šikanovanie žiakov vo svojej triede.

ZÁVER
Vo svojej práci som sa zaoberala problematikou šikanovania v školskom prostredí,
spôsobmi riešenia tohto problému i možnosťou, ako šikanovaniu predchádzať. Zároveň som
načrtla možnosti, ako v rámci etickej výchovy využiť prácu s textom a prostredníctvom
zážitkového vyučovania viesť žiakov k prosociálnosti.
Úlohou dnešnej školy nie je len vzdelávať budúcu nastupujúcu generáciu, ale venovať sa
aj výchovnej práci. Dnešní mladí ľudia, zahlcovaní rôznymi pseudovzormi, ktoré im podsúvajú
médiá, majú čoraz väčší problém s hodnotovou orientáciou. Slová pravda, česť, spravodlivosť,
spolupatričnosť, tolerancia.. sú pre niektorých z nich neznámymi pojmami. Ak sa k tomu
pridruží nefungujúca rodina, ktorá neposkytne mladému človeku primerané zázemie, problém
je na svete.
Škola má pri výchove mladej generácie nezastupiteľné miesto, nakoľko formuje myslenie
a vedomie nastupujúcej generácie. Etická výchova, ktorá sa do škôl dostala v 90- tych rokoch
minulého storočia, poskytuje prostredníctvom zážitkového vyučovania možnosť precítiť
a nenásilným spôsobom si osvojiť také vzorce správania, ktoré podporujú akceptovateľné
konanie jednotlivca. Pozornosť sa pritom upriamuje na prácu s textom, ktorého umelecký
odkaz a morálne posolstvo využíva pedagóg na pozitívne formovanie mladého človeka.
Výchova k altruizmu, prosociálnosti, empatii.. je tou najlepšou prevenciou proti šikanovaniu
žiakov rovesníkmi v našich školách.
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MODELY ĽUDSKÉHO SPRÁVANIA SA V DIELE
MILANA KUNDERU ŽART
Dušan KOŤKA
Abstrakt
Obsahový štandard etickej výchovy umožňuje učiteľom využiť na vyučovaní nové i netradičné
formy, metódy, prostriedky. Ako učiteľ literatúry zvyknem využívať literárne texty alebo filmové
spracovania literárnych diel, najčastejšie v okruhoch týkajúcich sa prosociálnosti, reálnych a zobrazených
vzorov, filozofického zovšeobecnenia osvojených etických noriem a zásad. Cieľom tejto práce, v jej
teoretickej časti, je analyzovať literárny príbeh a ukázať, ako mohli konkrétne historické udalosti
ovplyvniť životy mladých ľudí vtedajšieho Československa v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.
Dôraz kladiem na charakteristiku literárnych postáv, modelovanie ich charakteru, aby som aktivizoval
žiakov na vyučovaní, podnietil ich záujem o poznanie pomerne komplikovaného obdobia dejín, vyvolal
diskusiu, umožnil vyjadrenie ich vlastného názoru. Pozornosť venujem hodnotovým orientáciám,
životným formám podľa Sprangera, a edukačnej stratégii na hodinách etickej výchovy, kde naznačujem,
ako možno transformovať literárny príbeh románu Žart do vyučovania etickej výchovy.
Kľúčové slová: Február 48, kult osobnosti, politický režim, socialistická literatúra, triedny
nepriateľ, charakterové typy postáv, hodnotová orientácia, edukačná stratégia, pedagogická
diagnostika, morálna vyspelosť

ÚVOD
Literatúra je zrkadlom doby, národa. História je podľa výroku Cicera učiteľkou života, ale
jej žiakov nazvala Indhira Gándhiová ako obzvlášť nepozorných percipientov. José Ortega y
Gassé zasa nazýva dejiny románom toho, čo bolo, román dejinami toho, čo mohlo byť. Milan
Kundera napísal román Žart v roku 1965, kde syntetizoval všetky vyššie uvedené myšlienky,
ktoré majú čiastočne charakter aforizmov.
Cieľom tejto práce je charakterizovať, ako ovplyvnila doba formovanie charakterov
a konanie postáv podľa románového debutu v súčasnosti po francúzsky píšuceho českého
prozaika.
V prvej časti je uvedených niekoľko dôležitých informácií o situácii v spoločnosti a v
literatúre v období rokov 1948 – 1956 na území bývalého Československa. V druhej kapitole je
pokus o interpretáciu románu Žart s využitím faktografie zo života autora, cez samotné jadro
epického príbehu až k identifikácii románových udalostí a ich konkretizovaniu do obdobia
reálnych dejín prostredníctvom hlavnej postavy Ludvíka Jahna. V ďalšej kapitole sú
predstavené charakteristiky literárnych postáv diela na pozadí okolností príbehu i doby.
Literárne postavy predstavujú modely ľudských charakterov, ktorých neovplyvnili iba vzájomné
medziľudské vzťahy, ale skôr doba, v ktorej žili najlepšie roky svojho života. Ústrednou časťou
práce je štvrtá kapitola. Pri klasifikovaní morálnych hodnôt boli využité teoretické poznatky od
Eduarda Sprangera, ktorý definoval šesť životných foriem, hodnotových orientácií, podľa rôznej
formy správania sa a prežívania ľudí, v našom prípade literárnych postáv. Na základe
charakteristík postáv ich bude možné transformovať do jednotlivých životných foriem
a analogicky vyhodnotiť ich konanie a správanie s ohľadom na akékoľvek historické obdobie.
Podľa edukačnej stratégie etickej výchovy sme naznačili, ako možno pracovať na etickej
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výchove s príbehom románu Žart. Pri vyhodnotení a ukončení všetkých aktivít netreba
zabudnúť na vyhodnotenie. Uvádzam niektoré metódy, ktoré sa zdajú byť vhodné na zistenie
morálnej vyspelosti žiaka.

CHARAKTERISTIKA OBDOBIA, DO KTORÉHO MILAN KUNDERA ZASADIL DEJ
SVOJHO DIELA
Dej diela Milana Kunderu Žart sa odohráva v druhej polovici 20. storočia, vtedy v
Československej republike. Príbeh je vyrozprávaný retrospektívne, z viacerých uhlov pohľadu.
Striedajú sa v ňom štyria rozprávači, čím sa narúša akýsi klasický typ balzakovského románu.
Snahou autora zrejme nie je čitateľa zmiasť, ale skôr ponúknuť mu variabilnejší i objektívnejší
pohľad do psychiky modelovaných literárnych postáv, aby si mohol utvoriť obraz nielen o ich
charaktere, ale aj o dobe, v ktorej žili.
Kľúčovými udalosťami obdobia, keď sa rozvíjal príbeh románu Žart, boli udalosti
z februára 1948, u nás označované vládnucou Komunistickou stranou termínom Víťazný
február, a neskôr v roku 1953 smrť Jozefa Visarionoviča Stalina, po ktorej môžeme od roku
1956 hovoriť ako o období uvoľnenia politického režimu, pretože vyšli na svetlo sveta
ukrutnosti Stalinovej diktatúry, kult jeho osobnosti bol poškvrnený, a aj vďaka tejto skutočnosti
mohla byť kniha Milana Kunderu vydaná.
Február 1948 sa považuje za začiatok otvorenej komunistickej diktatúry, stal sa
medzníkom nielen v dejinách Československa, ale i v literatúre, rovnako českej i slovenskej.
Komunistická strana Československa sa chopila moci vo všetkých oblastiach verejného života.
Vtedajší prezident Eduard Beneš prijal demisiu ministrov a armáda, polícia, i robotníci na
Václavskom námestí v Prahe počuli 25. februára 1948 z úst Klementa Gottvalda, že prezident
akceptoval jeho návrhy na doplnenie vlády. Podľa niektorých historikov v skutočnosti nešlo
o štátny prevrat, ale len o formálne zavŕšenie dlhodobého procesu riadeného zo Sovietskeho
zväzu, keď šikovní komunisti v súlade so zákonmi pod vedením Klementa Gottwalda prevzali
moc nad riadením štátu, pričom boli zachované všetky jeho vládnuce štruktúry a vyriešila sa
dlhotrvajúca vládna kríza.

SITUÁCIA V LITERATÚRE PO FEBRUÁRI 48
Február 48 radikálne zmenil obraz literatúry. Hoci sa spisovatelia na svojich
predchádzajúcich stretnutiach dohodli, že v nej majú pretrvávať demokratické princípy
a humanistické tendencie, prvý zjazd Zväzu českých spisovateľov v roku 1949 prijal ako jedinú
zobrazovaciu metódu socialistický realizmus. Podľa sovietskeho vzoru sa v socialistickej
literatúre zobrazovala skutočnosť viac naplánovaná ako reálne jestvujúca. Estetickú funkciu v
literatúre nahradila agitačno-propagačná. Vznikali diela, ktoré boli vzorovými. Úlohou
spisovateľov bolo ich napodobňovať, čím sa literatúra dostáva do štádia ponúkania
pseudohodnôt, ale napriek tomu si hovorila, že plní výchovnú funkciu, lebo zobrazuje krajšie
zajtrajšky, budovateľské nadšenie, aktuálnu tematiku (kol.ektivizácia). Kto odmietal tvoriť v
tomto duchu, teda v duchu schematizmu a dogmatizmu, mal zakázané publikovať a mohol byť
vylúčený aj zo zväzu spisovateľov, dokonca aj pozbavený členstva v komunistickej strane, čo je
prípad Milana Kunderu. Bolo zakázané vydávanie západoeurópskej a americkej literatúry
všetkého druhu. Čo malo byť vydávané, o tom rozhodovala socialistická literárna kritika. Často
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sa stávalo, že programové prvky socializmu nespĺňali ani domáce diela, a preto boli
jednoducho zošrotované a ich autori vo vykonštruovaných procesoch obvinení a odsúdení,
niektorí i popravení. Nevzniká literatúra pre čitateľa, ale pre cenzorov, vydavateľov a stranícke
orgány. Mnohí spisovatelia boli nútení emigrovať alebo vzdať sa literárnej tvorivosti, či začali
písať iný druh literatúry (napr. literatúru pre deti a mládež).

SITUÁCIA V SPOLOČNOSTI PO FEBRUÁRI 48
Možno vďaka Kol.lárovej idei slovanskej vzájomnosti sa po druhej svetovej vojne opäť
upriamila pozornosť a orientácia Čechov i Slovákov na najväčší, najsilnejší a najpočetnejší
slovanský národ – ruský – s cieľom vyjadriť vďaku osloboditeľovi spod fašistickej okupácie
a brať si príklad krajiny, ktorá vie vyriešiť nacionálne problémy a orientuje mierovú politiku
proti imperialistickému západu na princípe neagresívneho naturelu slovanských národov,
keďže chce pomáhať vojnou zničenému Nemecku. Vzorom pre spoločenský život sa stala
sovietska kultúra, pod vplyvom kultu osobnosti sa jej význam príliš zveličoval. Zo Stalina sa stal
všemocný, vševediaci a všadeprítomný vodca, starostlivý otec, nadčlovek s nadprirodzenými
vlastnosťami podobnými Bohu, symbol akoby nového náboženstva.
Vysporiadanie sa s novým režimom išlo ruka v ruke s politickými previerkami, lebo bolo
potrebné očistiť spoločnosť od prisluhovačov bývalého režimu. Hľadali sa triedni nepriatelia.
Dokonca môžeme v tomto období hovoriť aj o katarzii vo svojom vnútri, ktorá je známa pod
pojmom hľadanie nepriateľa vo vlastných radoch. Preverovanie občanov nemeckej, maďarskej
a slovenskej národnosti vystriedalo preverovanie členov Komunistickej strany Československa
členmi Komunistickej strany Československa. V duchu hesla „dôveruj, ale preveruj“sa čistky v
strane stali každodennou samozrejmosťou, skúškou charakterov a vernosti strane i
Sovietskemu zväzu. Kto nevyhovel, bol vylúčený nielen zo strany, ale aj zo spoločenského
života.

INTERPRETÁCIA ROMÁNU ŽART
Román Milana Kunderu Žart bol vydaný v roku 1965. Samotný názov môže ponúkať
príbeh s humorne ladeným koncom. V živote i v prírode však platia zákony rovnováhy, akcie i
reakcie. Zdanlivo vyzerajúce humorné situácie vyznievajú v románe paradoxne. z ľahkovážnosti
vznikajú tragédie svedomia, pomsty nebývajú až také sladké. V prvom rade je to príbeh jednej
generácie a jej poškvrnených životov a v druhom prípade tohto pesimisticky ladeného románu
ide o ukážku márnej snahy inteligentného jednotlivca nájsť svoje miesto v kol.obehu života
a sveta, v ktorom vládne nesloboda prejavu, nerešpektovanie súkromia, propagovanie práce
viac predstieranej ako reálne vykonávanej.
Zo života Milana Kunderu
Narodil sa 1. apríla 1929 v Brne. Charakter jeho rodiny ho predurčoval na kariéru v
hudobnom umení. Odmalička komponoval hudobné skladby. Po maturite na gymnáziu v roku
1948 študoval na FAMU v odbore réžia a scenáristika. Neskôr tu v rokoch 1958 – 1970
prednášal svetovú literatúru. V rokoch 1948 – 50 bol členom KSČ, odkiaľ ho vylúčili za
protistranícku činnosť. V roku 1956 bol naspäť prijatý do KSČ a aktívne sa angažoval vo
verejnom živote. Na štvrtom zjazde Zväzu českých spisovateľov v roku 1967 ostro vystúpil v
spore spisovateľov s komunistickou stranou (spolu s Václavom Havlom a Ludvíkom Vaculíkom)
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proti mnohoročnému kultúrnemu útlaku. Žiadal rehabilitáciu českých spisovateľov, ktorí boli
po februári 1948 komunistami vylúčení z literárneho života. Následne bol opäť vylúčený z KSČ
a od roku 1970 sa stal disidentom.
Od roku 1978 trvalo žije vo Francúzsku, kde najskôr prednášal dejiny svetovej literatúry
na univerzite v Rennes a potom sa usadil v Paríži, kde žije dodnes. Je literárne činný, píše po
francúzsky. Jeho literárne diela prinášajú vždy nové prvky, čo sa týka formy aj obsahu
literárneho diela, vychádzajú v kontexte súčasnej francúzskej postmoderny. Epický príbeh
Príbeh románu je o tom, ako malý nepochopený žart zničil život študenta Ludvíka Jahna,
o jeho pomste a snahe po sebapoznaní. Ludvík Jahn, vedecký pracovník, sa po rokoch vracia do
svojej rodnej moravskej obce na folklórne slávnosti. Stretáva sa s Helenou Zemánkovou, ktorá
s ním ako rozhlasová redaktorka má urobiť rozhovor pre rozhlas. Ludvík zisťuje, že Helena je
manželkou profesora marxizmu na univerzite, jeho bývalého spolužiaka a človeka, ktorý mu v
minulosti veľmi ublížil, Pavla Zemánka. Ludvík vidí príležitosť pomstiť sa mu za minulosť.
Ludvík si spomína na svoju lásku z univerzity. Vysokoškoláčke Markéte, idealistickej
zväzáčke, ktorá uprednostnila politické vzdelávanie pred romantikou s Ludvíkom, poslal na
pohľadnici napísaný provokatívny text ako reakciu na Markétine zážitky z pobytu:
„Optimismus je opium lidstva. Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trockij! Ludvík.“
(Kundera, 1967, s. 15) Markéta tento žart nepochopila a odovzdala pohľadnicu svojim
straníckym kol.egom. Nasledovali výsluchy, previerky a Ludvíka vylúčili zo Zväzu mládeže, zo
strany a pričinením Pavla Zemánka aj z univerzity. Musel nastúpiť na základnú vojenskú službu
k „pétépákom“, „čiernym barónom“, vojakom, ktorých považovali za odporcov režimu, nemali
dôveru strany, štátu, preto nemali v rukách zbrane, ale ich vojenská služba spočívala v práci v
baniach, kameňolomoch. Tu sa protagonista stretáva so zaujímavými ľuďmi, tiež poznačenými
podobným osudom. Spoznáva aj osudovú lásku svojho života, Luciu, ktorá pochádza zo
sociálne slabších pomerov. Ale táto láska ostáva nenaplnená, Ludvíkov rozum zatemní sexuálna
žiadostivosť, Luciine odmietanie nezvládne, lebo nevie, že bola v mladosti nútená k telesnej
láske, a potom to ľutuje. Lucia sa odsťahovala. Po skončení vojny ešte pracoval v bani v Ostrave
a potom sa vrátil domov do Slovácka. Dokončil vysokú školu, stal sa vedeckým pracovníkom,
pracuje v Prahe.
Ludvík sa snaží nadviazať kontakt s Helenou. Dohodne si stretnutie, od priateľa Kostku si
požičia byt a pripravuje pomstu, pretože cíti, že nie je Helene ľahostajný. Helena mu na
stretnutí hovorí o svojej láske k folklóru, ako sa zoznámila so svojím mužom Pavlom na
manifestácii, a napokon sa s Ludvíkom vyspí a zamiluje sa doňho dúfajúc, že je to obojstranné.
Prvým náznakom Ludvíkovej porážky bol fakt, že mu Helena povedala o kríze v manželskom
spolužití s Pavlom (trvajúcej už tri roky).
Do bytu podvečer prichádza Kostka. Ludvík sa od neho dozvie životný príbeh Lucie. Cíti
sa, akoby mu niekto zatĺkol. klinec do rakvy. Zisťuje, že človek, o ktorom si myslel niečo iné, sa
dozvedel o Lucii všetko, mal ju ako ženu, a Ludvík vôbec nič o nej nevedel. Preto chce z mesta
čo najskôr odísť, lenže zaspí a spojenie do Prahy má až v odpoludňajších hodinách. V meste sa
koná slávnosť nazývaná Jazda kráľov.
Na slávnostiach sa Ludvík stretáva s Pavlom Zemánkom, ten sa správa k nemu ako ku
starému známemu, akoby sa nikdy nič medzi nimi nestalo. Helena sa Pavlovi zmienila o láske
k Ludvíkovi a Pavel mu to praje, veď už niekoľko rokov žije s milenkou. Ludvík sa tak stáva
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obeťou vlastnej pomsty, vyvršuje sa na Helene a povie jej, že už o ňu nemá záujem. Helena sa
pokúša o samovraždu, ale skonzumuje iba preháňadlo.
Večer trávi Ludvík čas so svojím kamarátom z detstva Jaroslavom, ktorý má rád folklór
a je nešťastný zo svojho syna, lebo uprednostnil motocyklové preteky pred miestnou
slávnosťou, kde mal byť ústrednou postavou. Večer si spolu zahrajú ako za starých čias a Ludvík
po prvýkrát od začiatku románu cíti duševný pokoj. Vyrovnal sa so svojou minulosťou, ale v
závere jeho priateľ dostáva infarkt a musí byť prevezený do nemocnice.
Chronológia vybraných historických udalostí v príbehu
1938 – Ludvíkov priateľ Jaroslav bol kráľom na Jazde kráľov, Ludvík pážaťom
1949 – vylúčenie Ludvíka zo štúdia na univerzite, zo strany
1949 – 1951 – povinná základná vojenská služba Ludvíka u „pétépákov“ (2, 5 roka) 1952 –
Ludvík vo vojenskom väzení
1952 – 1955 – Ludvík pracuje v bani v Ostrave 1956 – Ludvík sa vracia dokončiť štúdium
1964 – Ludvík sa vracia do rodného mesta, aby sa tam stretol s Helenou a pomstil sa

MODELOVANIE POSTÁV – CHARAKTERISTIKA PODĽA ICH KONANIA
Podľa autorskej koncepcie sa v teórii literatúry rozlišujú tri typy postáv: charakterový,
sociálny a idealizovaný. Idealizovaný typ je príznačný pre také literárne diela, kde má byť
postava inšpiráciou, pretože predstavuje hrdinu, ktorý je zobrazený nie podľa skutočnosti, ale
so zvýraznenými kladnými vlastnosťami a predstavuje najlepší možný vzor pre súčasnosť
s odkazom na minulosť či budúcnosť. Sociálny typ postavy predstavuje nejakú spoločenskú
vrstvu a autor v jej charaktere zovšeobecňuje správanie a konanie všetkých členov
spoločenskej vrstvy. Charakterový typ postavy predstavuje postavu odpozorovanú z reálneho
života, pričom sa sústreďuje na jednu typickú často aj negatívnu vlastnosť. Charakteristika
postáv románu:
Ludvík Jahn – bezstarostný študent, intelektuál, hudobník, svojou ľahkovážnosťou stratil
najmä mladícke ideály, neskôr sa z neho stáva chladný, zatrpknutý muž, čo sa prejavuje na
nevydarených vzťahoch k ženám, u ktorých hľadá predovšetkým telesné potešenie. Stratil
rodinu, priateľov, v jeho vnútri sa skrýva duševný nepokoj so snahou k pomste. Nevie
odpúšťať, v závere je náznak toho, že by mohol zabudnúť na príkoria, ktoré mu spôsobila
spoločnosť, blízki ľudia, starý priateľ. Sám o sebe v úvode hovorí ako o vlastníkovi dvoch tvárí.
Nie preto, že by bol pokrytec, ale preto, že bol mladý a nevedel, kým je a kým chce byť. V
závere pochopil, že nemal bojovať so životom, ktorý sa mu po nevydarenom krutom žarte
nepodarilo poraziť. Je bezmocný, lebo jeho život je jeden neodvolateľný žart histórie v
spustošenom svete. Chcel byť subjektom v plánovanej akcii, stal sa objektom. Ako rozprávač
vystupuje adekvátne k svojmu povolaniu vedeckého pracovníka, hoci z jeho myšlienok je cítiť
skepsu, ironické poznámky v zátvorkách ukazujú najmä jeho nadhľad nad akoukoľvek vecou,
ale i vyššie spomínanú ľahkovážnosť.
Pavel Zemánek – vrstovník, spolužiak a priateľ Ludvíka Jahna, kedysi vášnivý folklorista,
oddaný strane, aktívne vykonával všetky funkcie, previerky v strane, vždy a v akomkoľvek
kol.ektíve obľúbený. V závislosti od historických udalostí to bol práve on, čo prešiel najväčšou
premenou – najskôr stalinista, radikál, a neskôr aj pod vplyvom mladej partnerky liberál. Ako
študent a funkcionár bol seriózny, v závere diela pôsobí ľahostajne. V konečnom dôsledku
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vyznieva charakterovo ako človek necitlivý, egoistický bezohľadný karierista, prispôsobivý
chameleón, bezzásadový, amorálny. Je smutné, že vďaka týmto vlastnostiam sa stále teší
popularite. Bez úspechu, publika, by však nevedel a zrejme ani nechcel žiť. Aby bola jeho
autocharakteristika objektívna, na prvé miesto by musel dať samoľúbosť.
Helena Zemánková – romantická, dôverčivá, milostiplná a odhodlaná žena, sníva
o veľkej láske. Naivne prijíma vonkajšie podnety, čím na syntetizujúceho čitateľa pôsobí ako
povrchná, zasnívaná, intelektuálne nevyhranená, ale vekom zrelá žena. Všetky tieto uvedené
skutočnosti sú vystupňované jej nostalgickými spomienkami na mladosť po boku svojho
manžela, s folklórom a myšlienkami komunistickej revolúcie, ktoré velebila, s ktorými verne žila
a nakoniec jej ostali ako jediná životná istota. Rozprávačka Helena to potvrdzuje chaotickým
prúdom rozprávania, až prúdom vedomia, kde eklekticky mieša pojmy s dojmami. Témy strieda
v krátkych vetách, asociatívne tvoria zložené súvetia, myšlienkovo komplikované, intelektuálne
chudobné, detinsko-dievčensky naivné. Literárna postava tejto ženy je vybudovaná
tragikomicky: cíti sa osamotená, manželom odložená, hľadajúc novú lásku sa stáva
prostriedkom Ludvíkovej deštrukcie a jej účinkovanie v príbehu nevrcholí v posteli s Ludvíkom,
ale na latríne.
Kostka – ortodoxný veriaci rojko, pôsobí nepokojne a zmätene, ale všetko si to
odôvodňuje božou vôľou, a preto na prvý dojem môže vyzerať aj ako vyrovnaný a prísne
mravný kresťan. Jeho imidž však úplne zničí telesné splynutie s Luciou. Nemá čisté svedomie,
prenasleduje ho vlastné hriešne pochybenie, ktoré mu nikto neodpustí, ani jeho svedomie.
A preto možno aj príliš tlačí na Ludvíka, že by mal odpustiť, aby našiel vnútorný duševný pokoj.
Ako rozprávač je stelesnením absolútnej mravnosti, hlavne ponúkaním duchovných paralel
a ponaučení. Hoci to má z pozície kňaza ťažké, pretože komunisti viedli silnú protináboženskú
propagandu, mohli by sme ho označiť termínom kresťanský socialista. Obhajuje totiž
kol.ektívnu vieru, a marxistické myšlienky postavil na jednu úroveň s myšlienkami evanjelia
a biblických prikázaní.
Jaroslav – tradicionalista, idealista, najmä pre jeho vzťah k folklóru a zachovávanie
regionálnych zvykov. Nie je schopný prijať zmenu (nechce sa zmieriť s tým, že džez vytlačil
folklór). V myšlienkach uniká od reality, sníva o starých zlatých časoch. V podstate je to ale
dobrý človek, až príliš humánny na dobu, v ktorej žil. Nie je len patriotom Moravy a Čiech, ale
najmä folklóru. Hoci bola jeho folklórna hudobná skupina protikomunisticky orientovaná,
postupne sa stával stúpencom režimu, lebo ľudovú pieseň komunisti povýšili a ich hudba sa
prispôsobovala dobovému vkusu. Podobne ako Ludvík aj on sa vo svojom vnútri stal obeťou
krutého žartu, oklamali ho jeho najbližší (manželka a syn Vladimír, ktorý uprednostnil
sledovanie motoristických pretekov pred rolou kráľa na miestnej slávnosti). Ako rozprávač
pôsobí indiferentne oproti Heleninmu prudkému toku reči, či Kostkovmu moralizovaniu
a vychovávaniu, alebo Ludvíkovej ľahkovážnosti. Iluzívnosť je kombinovaná s folklórnosťou
využitím poetizmov, ale nepoužíva žiadne nárečové slová, čo by sa dalo očakávať od patriota
slováckej muziky či moravského kraja.
Lucia – tajomná, priam éterická bytosť. Príbeh ponúka dve interpretácie jej charakteru:
Ludvíkovu a Kostkovu. Podľa Ludvíka, pre ktorého bola „femme fatale“, bola očarujúca svojou
obyčajnosťou, láskou ku kvetom, tichosťou, nevinnosťou, plachosťou, hanblivosťou, pokorou
a skromnosťou. Kostka bol jej bútľavou vŕbou, preto sa zdá jeho interpretácia hodnovernejšia.
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Preňho bola poslušnou „ovečkou“na poľnohospodárskom družstve, ktorá prežila príliš kruté
zaobchádzanie akoby podľa trojstupňovej gradácie (znásilňovanie v partii chlapcov, surové
správanie zlého vojaka Ludvíka, keď odmietla pohlavný styk, časté bitky od manžela). Priviedol
ju k viere v Boha, urobil ju konečne trochu šťastnou, lebo jeho pomocou zabudla na minulosť.
Potom mu ponúkla svoje telo, ktoré prijal, čím dal krutú deštrukciu svojej viere, svedomiu.
Luciina nevinnosť nevedomky spôsobila nešťastia všetkým mužom jej života. Jej osud sa dá
hodnotiť podobne ako skutok Ludvíka: krutý žart.

TYPY POSTÁV
Vyššie charakterizované postavy predstavujú z hľadiska sociálneho jednu generačnú aj
sociálnu vrstvu. Aj keď žili v dobe, ktorá mala svoje ideály, ani jedna z postáv nie je
idealizovaná, práve naopak, všetky postavy akoby boli skutočnými ľuďmi svojej doby. Autor bez
prikrášľovania komentuje ich konanie, ak nie priamo, tak slová, ktoré používajú, naznačujú
a potvrdzujú autorskú koncepciu. V pomerne komplikovanom období československých dejín,
v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, nebolo pre mladého intelektuála jednoduché
prispôsobiť sa požiadavkám vládnucej ideológie. Ponúkaná ľudovosť v spojení so straníckosťou
sa ukazovala ako príjemne vyšliapaná cesta ku krajšej i lepšej budúcnosti. Aj literatúra ponúka
modely navrhovaného „správania sa v rôznych životných situáciách, ponúka prosociálne
modely postáv i protispoločenské typy a analyzuje príčiny ich konania. Dôležité je, že nám ich
nepodáva v chladných definíciách, ale prostredníctvom umeleckého obrazu pôsobí na emócie
a cez ne na etické postoje.“ (Šimonová, 2012, s. 5)
Je vôbec možné, aby doba ovplyvňovala charakter človeka? Sám autor románu Žart
Milan Kundera upozorňuje na zásahy dejín do ľudských životov. Pod pojmom dejiny myslí
hlavne politickú skutočnosť päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia v Československu. Tak ako
hudba či literatúra dokážu ovplyvniť človeka, história a politické udalosti ho môžu priam
zdeformovať. Moc politiky skúšala pevnosť ľudských postojov cez vnútorné previerky v strane
a zdeformovala poslanie o človeku, ovplyvňovala jeho osud, jeho príliš humánny činorodý
tvorivý ľudský charakter. Literatúra socialistického realizmu vytvorila typ pozitívneho hrdinu,
ktorý na začiatku diela nevie, kam sa má pridať, ale postupne pod tlakom vonkajších okolností
a porovnávaním medzi starým a novým, dobrým a zlým, sa prikláňa k postojom uvedomelého
komunistu a prežíva vnútornú revolúciu, kde zvíťazí po zvolení si správnej cesty, a niečo
podobné očakáva aj v spoločnosti: víťazstvo. Tak ako každé socialisticko-realistické dielo malo
predurčený šťastný koniec, vyjadrovalo tzv. historický optimizmus po revolučnej premene, žart
Ludvíka Jahna o optimizme ako ópiu ľudstva bol vopred odsúdený na potrestanie. Takže niet
pochýb o tom, že doba ovplyvňuje ľudské charaktery, aj intelektuálne najsilnejších
jednotlivcov, umelcov, akokoľvek pevných charakterov.

ETICKÁ ANALÝZA KONANIA LUDVÍKA JAHNA
Konanie hlavnej postavy Ludvíka Jahna na začiatku románu (myslíme napísanie textu
pohľadnice a jeho obsah, lebo tým sa všetko odštartovalo) sa dá podľa etiky principalizmu
posudzovať ako neškodné, ale nie dobročinné, autonómne, ale nie v duchu solidarity či
subsidiarity. Určite nebolo transparentné, pretože nešlo o verejný ale osobný záujem, a už
vôbec nebolo opatrné, lebo sa aktér nedokázal zdržať svojho zamýšľaného konania. Čo sa týka
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spravodlivosti, étos vtedajšej spoločnosti nenechal bez povšimnutia protištátny skutok
(oslavovanie Trockého), i keď išlo o súkromnú korešpondenciu. Keď sa pozeráme na uvedený
skutok z pozície spoločnosti, ktorá sa cítila byť obsahom „pohľadnicových myšlienok“dotknutá,
následne prísne posúdila skutok človeka, ktorý má právo vyjadriť svoj názor. Spoločnosť (a
rovnako aj Markéta) nerešpektovala dôstojnosť človeka (Ludvíka Jahna), keď osobnú
korešpondenciu zverejnila. Obidve strany (Ludvík Jahn kontra spoločnosť) neprekročili druhý
vývojový stupeň morálneho usudzovania podľa Kol.hberga (Heidbring, 1997, s. 54): boli tu
prítomné zásady slušnosti a vzájomnosti, zmyslu pre spravodlivosť, ale z obidvoch strán
motivované hmotne a účelovo.
Druhým kľúčovým momentom románu bolo vykonanie aktu pomsty voči Pavlovi
Zemánkovi, ktorý viedol verejné stretnutie, kde Ludvíka Jahna akoby súdili za závažný trestný
čin, pričom mu predtým sľúbil, že strana to vyrieši (spravodlivo). Išlo o podraz v medziľudskom
vzťahu, ktorý Ludvíkovi Jahnovi nielenže zmenil život, ale doslova mu hrýzol svedomie a nedal
mu spávať. Konanie Ludvíka Jahna voči Helene Zemánkovej ako k posvätenému prostriedku
s jednoznačným účelom opäť neprekročilo druhý vývojový stupeň morálneho usudzovania
podľa Kol.hberga: hmotné dôsledky Ludvíkovho konania sa obrátili proti nemu samotnému:
Helena sa doňho zaľúbila, čo nechcel, Pavel im (Ludvíkovi a Helene) vo vzťahu priam požehnal,
hoci Ludvík očakával, že bude nahnevaný a nešťastný, ako sa mu Ludvík pomstil za to, čo sa
stalo v minulosti. Obidve strany pri analýze tohto konania neuplatnili ani jeden z princípov
principalizmu, iba princíp subsidiarity. Ludvík po svojom skutku očakával vnútorný duševný
pokoj, vyrovnanie i zadosťučinenie, no druhá strana – život – mu priniesla opak, ešte väčšie
rozpaky. Azda najlepšie tu platí pravidlo o zákone schválnosti či príslovie oko za oko, zub za
zub, samozrejme myslené smerom k zámeru Ludvíka Jahna.
Konanie Ludvíka Jahna v zmieňovaných kľúčových momentoch nebolo správne, ale bolo
dôležité pre vývin zápletky a formovanie sociálnych konfliktov v románe.

ETICKÁ ANALÝZA KONANIA PAVLA ZEMÁNKA
Najvýraznejšie sa v jeho konaní objavuje princíp transparentnosti. Usiluje sa
o viditeľnosť, aj zviditeľnenie svojej osoby. O dobročinnosti pri jeho konaní nemožno hovoriť,
hoci tak navonok vyzerá, vo vnútri je jeho konanie podmienené získaním určitých
spoločenských výhod, najmä vlastným zviditeľnením sa. Princíp autonómie si uplatňuje svojím
spoločenských postavením tak, že chce rozhodovať o všetkom, čo sa ho týka (pri rozhodovaní
o osude Ludvíka Jahna konal akoby v jednote so stranou). Naopak, druhým autonómnosť
upiera (Ludvíkovi i Helene), ale keď sa zmení politické ovzdušie, uvoľní sa režim, jeho konanie
sa mení: z radikála sa stáva liberál. Opäť je to však za účelom jeho vonkajšieho zviditeľnenia
(keď praje Ludvíkovi a Helene vzťah, ukazuje sa pred svojou súčasnou partnerkou, hoci je ešte
viazaný manželstvom s Helenou). Princípu neškodnosti sa vo svojom postavení vyhnúť
nemohol, najmä pokiaľ ide o Ludvíka Jahna. Tu sa však do popredia dostáva princíp subsidiarity
– text pohľadnice Ludvíka Jahna nebolo možné vyriešiť na nižšej úrovni bez povšimnutia,
pretože bol doručený treťou osobou (Markétou) predstaviteľom, ktorí strážili čistotu revolúcie.
Každé konanie Pavla Zemánka bolo v súlade s étosom vtedajšej spoločnosti. Bolo vždy
jednoduché predpokladať, ako sa zachová, ako rozhodne, čo povie. Pri Ludvíkovi to také
jednoznačné nebolo.
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Etická analýza konania Heleny Zemánkovej
Helena Zemánková sa snažila prijímať také úlohy, ktoré sa páčili ostatným a očakával sa
ich súhlas s jej konaním. Konvenčnosťou napĺňala princípy neškodnosti, dobročinnosti,
solidarity, transparentnosti, spravodlivosti. Podľa Kol.hbergovej teórie by sa jej správanie
a konanie dalo zaradiť do štvrtého vývojového stupňa, kde jednotlivec rešpektuje autority
a zachováva pevné pravidlá sociálneho poriadku, stotožňuje sa s nimi, pričom je to jeho
povinnosť. V reálnom živote, v románe, je však postavená do takých životných situácií, kde
zlyháva (je neverná svojmu manželovi, ospravedlňuje si to tým, že spolu nežijú a on už má inú
partnerku). Analogicky môžeme jej konanie ospravedlniť potrebou sociálneho konfliktu pre
vývin románovej zápletky, ako zrážku medzi snom a realitou, pretože vždy túžila po veľkej
naplnenej láske a uznaní, ktorých sa jej neskôr po boku manžela Pavla Zemánka nedostávalo
a žila iba v jeho tieni.
V závere románu, keď Ludvík odmietol pokračovanie ich vzťahu, Helena teatrálne vezme
prášky, nie ukončiť svoj život, ale upriamiť na seba pozornosť, ktorej sa jej nedostávalo. Týmto
konaním sa vrátila o tri vývojové stupne dozadu, účelovo nedošlo k uspokojeniu jej potrieb,
chcela potrestať seba/Ludvíka/Pavla/jeho novú partnerku/svojho ctiteľa – mladého
spolupracovníka? Nie, opäť iba transparentne verejne ukázať so štipkou opatrnosti navonok
svoju vnútornú morálnu porážku.

TRANSFER DO ETICKEJ VÝCHOVY V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ
Vo vyučovaní predmetu etická výchova v druhom ročníku stredných škôl podľa
vzdelávacieho programu a obsahového štandardu je v rámci tematického celku Filozofické
zovšeobecnenie etických zásad zaradená aj téma mravných noriem a hodnôt. Predchádza jej
vyučovacia jednotka pod názvom Zmysel a smer života. So študentmi je vykonávaná aktivita,
na ktorej spoznávajú nižšie uvedené životné formy, hodnotové orientácie podľa sociológa
Eduarda Sprangera (Newcomb, T. M. A kol., s. 63):
1. Teoretická – charakterizovaná veľkým dôrazom na hľadanie pravdy prostredníctvom
empirického, kritického a racionálneho prístupu,
2. Praktická – zdôrazňujúca pre reálny život použiteľné praktické hodnoty, približujúca sa
pretrvávajúcemu stereotypu „priemerného amerického biznismana“
3. Estetická – kladie na najvyššie miesta hodnotového rebríčka formu a harmóniu,
užívanie si každého originálneho zážitku,
4. Sociálna – pôvodne definovaná ako láska k iným ľuďom, po revidovaní sem boli neskôr
radené len hodnoty altruizmus a filantropia
5. Náboženská – nazývaná tiež ako mystická, týkajúca sa jednoty všetkých skúseností
a úsilia porozumieť kozmu ako celku
6. Mocenská – primárne zaujímajúca sa o osobnú moc, vplyv a slávu, pôvodne nazývaná
ako „politická“, ale nie nutne limitovaná na oblasť politiky.
Úlohou žiakov je najskôr pochopiť tieto hodnotové orientácie a priradiť všeobecný i
konkrétny príklad z bežného života, pričom rozvíjajú eticky hodnotné postoje a správanie
aplikovaním konkrétneho príkladu. Zároveň sa rešpektuje dialektická triáda: pozorovať,
precvičovať, praktizovať. Uvedené skutočnosti potvrdzujú správne smerovanie cesty k cieľu,
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a to konfrontovať sa s cudzími vzorcami hodnôt a životnými konceptmi (Valica, M. A kol., 2011,
s. 21).
„Sociokognitívne teórie zdôrazňujú význam kultúrnych a sociálnych faktorov pri
vytváraní poznatkov.“ (Valica, M. A kol., s. 33). Predloženie modelu správania žiakom
literárnym príbehom zasadeným do konkrétnej historickej reality rozvíja poznanie. Vhodnými
sa ukazujú tieto modely výučby (Valica, M. A kol., s. 38 – 39).:
a) sociálne učenie – žiak sa učí v interakcii s druhými ľuďmi komunikovať, žiť, aktívne sa
začleňovať, učiť sa sociálnym rolám,
b) riadené učenie – okrem poznatkov žiak získava skúsenosti v procesoch zážitkového
c) učenia (situačné hranie roly).
Edukačná stratégia etickej výchovy má tieto fázy (Valica a kol., s. 80):
 kognitívna a emocionálna senzibilizácia,
 hodnotová reflexia,
 nácvik v triede,
 zovšeobecnenie a transfer.
Kognitívna a emocionálna senzibilizácia
V tejto fáze ide o predstavenie učebnej látky žiakom, prezentuje sa im skutočnosť, v
našom prípade premietne film Žart od Jaromila Jireša z roku 1968, na ktorého scenári sa
podieľal aj sám autor. Ich úlohou je všímať si správanie postáv v jednotlivých častiach filmu,
ako vstupujú do medziľudských vzťahov s ohľadom na prelínanie minulosti a prítomnosti na
pozadí skutočných historických reálií, ktoré poznajú z predmetu dejepis. Dôležitá je špecifická
emócia, ktorá sa objaví ako prvá. Začiatok filmu vyvolá záujem ukážkou scenérie orloja,
starobylej architektúry malého moravského mestečka so zvukovou kulisou vznikajúcou pri
práci kováčov údermi na nákovu, pokračujúcu tónmi klarinetu, do ktorého vstupuje rozprávač
Ludvík Jahn (herec Jozef Somr).
Hodnotová reflexia
Porozumenie získané žiakmi pri sledovaní filmu dokážu priradením príbehových osudov
postáv k jednotlivým životným formám, ktoré boli uvedené podľa Sprangera. Zvnútornenie,
podľa taxonómie Morganovej a Saxtonovej (Valica – Fridrichová a kol., 2011, s. 40), je
reprezentované ich zistením, že existuje spojitosť medzi literárnymi postavami, ich osudom,
a dobou, v ktorej žili. Pri akceptovaní kritéria nadčasovosti sa jednoznačne dajú zaradiť všetky
literárne postavy len k jednej životnej forme. Ludvík Jahn do teoretickej, Pavel Zemánek do
mocenskej, výhradne v oblasti politiky, Helena Zemánková do praktickej, Lucia do estetickej,
Kostka do náboženskej a Jaroslav do sociálnej.
Nácvik v triede
V konkrétnych situáciách nekonajú literárne postavy v súlade s hodnotovou orientáciou
podľa zaradenia k jednotlivým životným formám. Napríklad správanie sa Ludvíka Jahna v
závere diela. Helena si je schopná vziať život kvôli tomu, že ju opustil. Ludvík vôbec nekoná v
duchu teoretickej životnej formy, ale predovšetkým podľa praktickej, no najviac v duchu
sociálnej. Každá z hlavných postáv vo svojom konaní v situácii aj vzhľadom k obdobiu
československých dejín uprednostňuje aj hodnoty patriace k iným životným formám. Úlohou
žiakov v tejto fáze je vybrať také časti príbehu, kde sa literárna postava s ohľadom na skutočné
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historické udalosti prispôsobuje inej životnej forme. Vtedy dominujú iné morálne hodnoty,
ktoré ovplyvňujú momentálne konanie postavy, čím tiež ukazujú modelovanie jej charakteru.
To, že modelovanie charakteru postavy ovplyvňuje najviac spoločnosť, potvrdzuje tento
citát z diela: „Když soudruzi usoudili, že mé chování a usmívání je intelektuálské (jiné proslulé
pejorativum těch časů), uvěřil jsem jim na konec, protože jsem si neuměl představit (bylo to
prostě nad míru mé smělosti), že by se všichni ostatní mýlili, že by se mýlila sama Revoluce,
duch doby, kdežto já, jednotlivec, bych měl pravdu. Začal jsem poněkud kontrolovat své
úsměvy a záhy pak v sobě pociťovat malou trhlinu otevírající se mezi tím, kým jsem byl, a mezi
tím, kým jsem (podle mínění ducha doby) být měl a snažil se být. Ale kdo jsem tedy tehdy
opravdu byl? Chci na tu otázku odpovědět zcela poctivě: Byl jsem ten, kdo má někol.ik tváří.“
(Kundera, 1967, s. 17)
Zovšeobecnenie a transfer
Úlohou žiakov v tejto fáze je prirovnať správanie Ludvíka Jahna v ľúbostných vzťahoch
k trom ženám jeho života s ohľadom na uspokojenie jeho primárnych, biologických potrieb
a angažovanie sa vo verejnom živote. Podľa Lubomíra Doležela je objektívna realita príbehu
ovplyvňovaná najmä vzťahom politika a erotika (Doležel, s. 107). „Ten, kto je bezmocný vo
sfére verejnej, stáva se vládcom vo sfére súkromnej.“ (Doležel, 2008, s. 110) Neuspokojenie
základných biologických potrieb má za následok zmenu správania v iných oblastiach života.
Prvý vzťah, Ludvík Jahn s Markétou, nemohol byť naplnený a zavŕšený milostným aktom, lebo
Markéta uprednostnila politické vzdelávanie pred pobytom s Ludvíkom na kamarátovej chate.
Ludvík, čiastočne frustrovaný uvedenou skutočnosťou, bol vyprovokovaný k reakcii na
Markétinu správu a na svoju pohľadnicu umiestnil poburujúce slová k prívržencom kultu
osobnosti tým, že oslavoval meno najnezpečnejšieho Stalinovho protivníka, hoci vtedy už
nežijúceho, Leva Davidoviča Bronštejna, ktorý používal meno väzenského dozorcu Trockij.
Druhý vzťah, Ludvík s Luciou, tiež nevyústil do milostného aktu. Cesta za uspokojením
sexuálneho pudu bola pre vojaka, „pétépáka“risknantná, ale túžba po uspokojení bola silnejšia.
No keď nebola naplnená, Ludvík použije aj fyzickú silu, čo opäť znamená jeho porážku. Lucia sa
mu viac neukázala, odsťahovala sa.
Tretí vzťah, Ludvík a Helena, ukazuje, ako politikou zničený život umocňovaný
žiadostivosťou, je víťazstvom moci nad ženou protivníka, protivníkom, i zadosťučinenou
pomstou: „Na Helenině šíji zmodrala žíla a jejím tělem proběhla křeč; otočila hlavu na bok a její
zuby se zakously do polštáře. Pak šeptala mé jméno a její oči zaprosily o pár chvil oddechu. Ale
má duše mi poručila nepřestávat; hnát ji z rozkoše do rozkoše; uštvat ji; měnit polohy jejího
těla.“ (Kundera, 1967, s. 136-7)
Tento vzťah, Ludvík a Helena, bol pravým opakom druhého, Ludvík a Lucia, vo všetkom
(v láske, v sexe). Spoločným prvkom erotiky a politiky je, ako v bežnom živote tak aj v románe
Milana Kunderu, túžba po moci. Získať nadvládu nad objektom za akúkoľvek cenu. Zo
samotného subjektu (Ludvíka) sa stane objekt (Helena už s Pavlom dlho intímne nežila).
Môžeme v tom vidieť paralelu: Ludvík bol po svojom „pohľadnicovom“žarte vylúčený
z verejného života, stáva sa obeťou politiky. V závere sa chcel pomstiť, chcel byť subjektom,
vykonávateľom, síce sa mu to podarilo, ale stal sa objektom žartu. Sexuálne uspokojenie
vystriedalo po rozhovore s Helenou kruté rozčarovanie.
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Formovanie charakteru postavy veľmi úzko súvisí s jej spoločenským postavením. V
živote je však potrebné, aby človek priznal svoj omyl, svoju ľahkovážnosť, a dokázal niesť aj
následky spôsobené neuváženým konaním. Lepším sa zdá odpustenie, než akt pomsty, pretože
môže nastať druhá i tretia vlna komplikácií, ako to ukazujú tri po sebe nasledujúce ľúbostné
vzťahy Ludvíka Jahna.
Odolnosť voči záťaži reálneho života je atribút, ktorým môže človek ukázať svoj
charakter, svoju morálnosť, optimizmus, činorodosť i tvorivosť. Cieľom etickej výchovy je
vychovať harmonickú, všestranne rozvinutú osobnosť človeka, v duchu priateľstva
a zodpovednosti. Vo vyššom sekundárnom vzdelávaní by mal študent vedieť „navrhnúť zmeny,
ktoré môže vo svojom konaní realizovať, aby jeho správanie bolo v súlade s etickými normami
spoločnosti“ (Valica – Fridrichová a kol., 2011, s. 79). Mal by vedieť prepojiť hodnoty
prezentované na vyučovaní s reálnym životom.
Pokušenie používať humor v oblastiach verejného života je u intelektuálov stupňované
a priam vyprovokovávané predstaviteľmi verejného života, obsahom aj spôsobom prezentácie
svojich názorov. Ludvík to potvrdzuje týmito slovami: „Legrace se ovšem špatně snášela
s Markétou, a s duchem doby ještě hůře. Byl první rok po únoru osmačtyřicátého roku; začal
nový život, opravdu zcela jiný, a tvář toho nového života, jak mi utkvěla ve vzpomínkách, byla
strnule vážná, přičemž podivné na té vážnosti bylo to, že se nemračila, nýbrž měla podobu
úsměvu; ano, ta léta o sobě prohlašovala, že jsou nejradostnější ze všech let a každý, kdo se
neradoval, byl okamžitě podezírán, že ho vítězství dělnické třídy zarmucuje anebo (což nebylo
o nic menší provinění) že je individualisticky ponořen do svých niterných smutků.“ (Kundera,
1967, s. 16)
Mladý človek 21. storočia má v súčasnosti lepšie možnosti vyjadriť svoj názor,
nespokojnosť, ale nemá väčšiu schopnosť zmeniť chod udalostí v spoločnosti, školstve,
verejnom živote. Má ideály, ale nemá prostriedky, ako ich uskutočniť. Chcel by ukázať svoju
činorodosť, tvorivosť, ale stretne sa s prvotnými prekážkami a hneď stráca optimizmus. Čo je
tiež ukážkou jeho charakteru, morálnosti. Žart Ludvíka Jahna mal byť prostriedkom, cieľom
mala byť Markéta. Helena mala byť cieľom, stala sa prostriedkom žartu, ale nie smerom
k pomste, skôr smerom k Ludvíkovi, ktorý sa tým stal obeťou vlastnej pomsty, objektom,
cieľom, krutého žartu, spôsobeného čiastočne vlastným pričinením, čiastočne pričinením
vonkajších okolností, spoločnosti, doby, politiky.
V tejto fáze je úlohou žiakov uviesť príklady z bežného života, kedy sa človek môže stať
cieľom, prostriedkom, obeťou vlastného ľahkovážneho správania a poučiť sa z uvedených
osudov. Aby sa sami poučili i vyvarovali cudzích chýb a nedali možnosť naplneniu známeho
frazeologizmu: Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. Frazeologizmy sú totiž svojím
obsahom estetické fakty kultúry, v ktorých sa najlepšie zovšeobecňuje poznanie sveta
človekom (aj z hľadiska emocionálneho, mravného i intelektuálneho).

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY
Neodmysliteľnou súčasťou pedagogického procesu a didaktickej teórie je pedagogická
diagnostika. Podľa Fridrichovej by predmetom pedagogickej diagnostiky žiakov na hodinách
etickej výchovy malo byť „určenie ich morálnej vyspelosti či afektívnych vlastností žiaka
a schopnosti vytvárať sociálne väzby“ (Fridrichová, 2012, s. 3). Morálna vyspelosť žiaka
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strednej odbornej školy je reprezentovaná mravnými hodnotami hierarchickej štruktúry, ktoré
sa vyznačujú stálosťou postojov. Verbálne postoje žiakov by mali byť vyvážené pozitívnym
a negatívnym hodnotením ideálu, pričom si žiak ako subjekt uvedomuje jeho realizáciu v
živote. V období adolescencie sa znižuje závislosť usudzovania od egocentrických sklonov.
Pokiaľ u takéhoto subjektu nedôjde k jednoznačnému rozumovému postoju, označenému
podľa Likertovej stupnice stupňom čiastočne súhlasím s tvrdením sociálnej skupiny, nemôžeme
hovoriť o morálnej vyspelosti adolescenta.
Hodiny etickej výchovy sú špecifické tým, že výkony žiakov nie sú klasifikované stupňami
od výborného až po nedostatočný. V súčasnosti chýbajú v spoločnosti pozitívne vzory,
motivácia konať dobro, ochota a schopnosť vnímať druhého človeka ako osobnosť
a spolupracovať s ním bez pocitu ohrozenia alebo zneužitia podávanej ruky. To, čo sa ponúka
mladým ľuďom prostredníctvom médií, je potrebné filtrovať. Zručnosti získané na vyučovaní
predmetu etická výchova pôsobia ako vhodný katalyzátor pri sebapoznávaní žiaka, rozvíjaní
jeho osobnosti na princípe humanizmu a demokracie, tolerancie, asertivity, empatie,
kooperácie k priateľstvu a láske. Absentovanie pozitívnych vzorov v spoločnosti môžu
nahrádzať vzory, ktoré prináša umenie. V ňom sa odráža aktuálny reálny bytostný vzťah
subjektu, tvorcu umeleckého diela, k svojmu okoliu. Okrem pozitívneho modelu môže
umelecké dielo priniesť percipientovi estetický zážitok.
„Nemožno pochybovať o tom, že mládež sa má učiť z užitočných vecí to, čo je
nevyhnutné, ale nie všetko, pretože činnosti sa delia na slobodné a neslobodné, z toho vyplýva,
že sa treba venovať takému zamestnaniu, ktoré neponižuje. Za ponižujúcu treba považovať
takú činnosť, schopnosť, vedomosť, ktorá telo, dušu alebo rozumovú schopnosť slobodného
človeka nevedie k plnému úžitku čestného konania.“ (Aristoteles, 2009, s. 60-61) Ak teda
adolescent z užitočnej veci slobodne prijme vedomosť, ktorá ho vedie k plnému úžitku
čestného konania, ukáže svoju morálnu vyspelosť a je schopný vytvárať pozitívne sociálne
väzby.
Pre výchovu je dôležité zisťovať efektivitu práce žiaka, objektu výchovy. Na
vyhodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych výkonov žiaka sa pri našej téme ukazujú
najvhodnejšími nasledovné metódy:
a) metóda chápania významu obrazu a deja
b) analýza a hodnotenie súvislého ústneho prejavu
c) analýza a hodnotenie výsledkov činnosti (rozbor pracovnej a hernej aktivity)
Hodnotenie bude realizované slovne, s možnosťou spätnej väzby zo strany žiaka.

ZÁVER
Svojou polytematickosťou román Žart ponúka percipientovi, čitateľovi i filmovému
divákovi, pohľad na spoločensko–politické udalosti v Československu od roku 1948 do 1965.
Literárne postavy môžu svojimi osudmi pripomínať skutočných ľudí, ktorí sa ocitli niekedy v
priam existenciálnom ohrození. Ich správanie je ovplyvnené účasťou i mierou angažovanosti v
spoločnosti. Záviselo od povahy človeka, ako sa dokázal vyrovnať s nepriaznivými životnými
okolnosťami. Vnucovanie systému vyvolávalo odpor a nesúhlas predovšetkým u intelektuálov.
Vládnuca strana svojou mocou určovala smer vývoja spoločnosti, formovala i deformovala ju,
takisto pôsobila na ľudské charaktery občanov Československa od roku 1948 až do roku 1989.
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Hoci v práci nespomíname udalosti z rokov 1968 a 1989, na základe poznania histórie môžeme
tvrdiť, že osudy postáv generácie 48 by boli len málo odlišné od osudov postáv generácie 68.
Pre prax etickej výchovy je potrebné zdôrazniť humanistický aspekt i estetický účinok
epického príbehu románu Žart. Každé historické obdobie akýchkoľvek dejín sa zdá byť v
niečom krásne, v niečom pravdivé i dobré, z iného uhla pohľadu zasa škaredé, neobjektívne
zachytené či negatívne hodnotené. Vždy by však mal jeho podstatou i obsahom byť človek. Mal
by to byť taký človek, ktorý sa necíti stredobodom pozornosti, vesmíru, ale je ochotný
pretvárať sa v osobnosť, prekročiť svoj tieň, poučiť sa z chýb, spolupracovať s inými. Pri zvolení
vhodných metód, či už motivačných, expozičných, edukačných, sa dá s príbehom románu
pracovať, okrem témy filozofické zovšeobecnenie osvojených etických noriem a zásad, v
niekoľkých ďalších aplikačných témach etickej výchovy (ktoré naznačím v praktickej, didaktickej
časti): kreativita a iniciatíva, asertivita, empatia, prosociálne hodnoty a vzory, rodina, v ktorej
žijem, výchova k sexuálnemu zdraviu a rodinnému životu.
Vlastný prínos tejto práce vidím v objavení nových možností pre vyučovanie predmetu
etická výchova. V mojej práci bolo snahou syntetizovať poznatky z histórie, dejín i teórie
literatúry a aplikovať ich vo výučbe etickej výchovy, čo, myslím si, sa mi interpretáciou
epického príbehu a transferom charakterov postáv do životných foriem podľa Sprangera,
podarilo.
Na záver chcem ešte konštatovať, že na edukáciu etickej výchovy sa dajú využiť aj diela
slovenskej literatúry, ktoré spracúvajú podobnú tematiku (Dominik Tatarka: Démon súhlasu,
Ladislav Mňačko: Ako chutí moc, Alfonz Bednár: Kol.íska ..).

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
ARISTOTELES 2009. Poetika. Martin: Thetis, 2009, 148 s. ISBN 978-80-970115-3-6
BOUČEK, M., KLIMEŠ, M. 1973. Dramatické dny Února 1948. Praha: Svoboda, 1973. 367 s
DOLEŽEL, L. 2008. „Milan Kundera: Erotika a politika.“ In: Studie z české literatury a poetiky.
Praha, Torst 2008, 355 s.
HEIDBRINK, H. 1997. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, 1997, 177 s. ISBN 80-7178154-1
FRIDRICHOVÁ, P. 2012. Kľúčové otázky pedagogickej diagnostiky vo vzťahu k výučbe etickej
výchovy – recenzovaný príspevok z konferencie Pedagogická diagnostika a evaluace 2012
(Ostrava)
KOSKOVÁ, H. 1987. Hledání ztracené generace. Toronto: Sixty-Eight Publishers 1987, 368s.
ISBN 0-88781-180-9
Národy čakajú a spravodlivosť otáľa a Posledný podvod. In: Pravda, 20. 5. 1945, č. 73, s. 1
NOVÝ, P. 1991. Žert, prosím. Vrcholný román 60. let opět na knihkupeckých pultech. In Mladá
fronta Dnes 2, 1991, 11. 7., č. 159, s. 4
KOMÁREK, K. 1997. Milan Kundera, Žert. In Akord 17, 1992, leden, č. 5, s. 43-45
KORIM, V. a kol. 2010. Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách. Banská Bystrica:
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bella, 2010, 189 s. ISBN 978-80-557-0007-6
KUNDERA, M. 1967. Žert. Praha: Československý spisovatel, 1967, 210 s.

283

LITERATÚRA V ETICKEJ VÝCHOVE

NEWCOMB, T. M. – TURNER, R. H. – CONVERSE, P. E.: Social Psychology. A Study of Human
Interaction. London : Routledge & Kegan Paul, 1965
ŠIMONOVÁ, B. 2012. Umenie v etickej výchove. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity
Mateja Bella, 2012, 33 s. ISBN 978-80-557-0452-4
ŠIMONOVÁ, B. 1996. Literatúra v etickej výchove II. Časť. Banská Bystrica: Metodické centrum
Banská Bystrica, 1996, 33 s. ISBN 80-8041-097-6
VALICA, M. - FRIDRICHOVÁ, P. a kol. 2011. Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného
profilu učiteľa etickej výchovy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bella,
2011, 170 s., ISBN 978-80-557-0326-8
Čo nútilo mladých ľudí v päťdesiatych rokoch emigrovať? Večer pod lampou. Štefan Hríb,
hostia: Ota Ulč, český exilový spisovateľ, Pavel Paleček, historik, 24.5.2013, 21, 00, RTVS,
http://tv.sme.sk/v/27101/vecer-pod-lampou-co-nutilo-mladych-ludi-v-patdesiatych-rokochemigrovat.html?utm_source=vylist&utm_medium=titulka&utm_campaign=tv-sme

284

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM a SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

SEBAPOZNÁVANIE A SEBAHODNOTENIE PROSTREDNÍCTVOM
DIELA GABRIELY FUTOVEJ DOKONALÁ KLÁRA
Drahomíra ŠTRBÍKOVÁ
Abstrakt
Cieľom predkladanej práce je priblížiť problematiku sebapoznávania a sebahodnotenia v
predmete etická výchova v primárnom vzdelávaní. Pre jej lepšie pochopenie analyzujeme charakteristiku
postáv literárneho diela Gabriely Futovej Dokonalá Klára a navrhujeme možnosti využitia modelových
situácií z diela v etickej výchove. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, ktoré na seba nadväzujú.
Obsahuje štyri grafy a štyri obrázky. V prvej kapitole sa venujeme vymedzeniu základných pojmov, druhá
kapitola odkrýva postavenie a opodstatnenie témy sebapoznávanie a sebahodnotenie v etickej výchove
primárneho vzdelávania. V tretej kapitole interpretujeme charakterové vlastnosti postáv diela Gabriely
Futovej Dokonalá Klára a zaoberáme sa vplyvom literárnych diel na formovanie vlastného
sebapoznávania prostredníctvom literárnych vzorov. V štvrtej kapitole osobitú pozornosť venujeme
dramatickej výchove v etickej výchove a návrhu aktivít tvorivej dramatiky v procese výchovy
a vzdelávania.
Kľúčové slová: etická výchova, sebapoznávanie, sebahodnotenie, interpretácia literárneho diela,
tvorivá dramatika, modelové situácie.

ÚVOD
Život každého človeka je jedinečný a má nesmierny význam. Veľmi dôležitú úlohu tu
zohráva i skutočnosť, že len správnou výchovou môžeme viesť k sebaúcte a dôstojnosti
každého jednotlivca a formovaniu prosociálneho správania. Preto sa etická výchova stala
nevyhnutnou súčasťou vzdelávacích programov škôl a školských zariadení. Do slovenských škôl
sa postupne dostala od roku 1990 a jej základy položil prof. Roberto Roche Olivar. Každodenne
sa v školách stretávame so situáciami, ktoré si vyžadujú pedagogický takt učiteľa a jeho
inovatívny prístup k ich riešeniu, ktorý motivuje žiakov k už spomínanému prosociálnemu
správaniu. Spolu s inovatívnym prístupom ide ruka v ruke aj sebahodnotenie a sebapoznávanie
žiaka. Vo svojej praxi sa snažíme nielen o to, aby žiaci získali čo najlepšie výsledky v učení, ale
hlavne o to, aby sme vytvorili také spoločenstvo – komunitu v triede, ktoré prináša pozitívnu
klímu, dôveru a spoluprácu. Nakoľko sme rôzni, aj prístup ku žiakom by mal byť individuálny.
Tolerancia, láskavosť, zážitkové učenie, didaktické hry, modelové situácie, to je len niekoľko
možností, ako spríjemniť pobyt žiakov v škole a dosiahnuť stanovený cieľ. Práve predmet etická
výchova prináša priestor pre pedagógov a pre žiakov, aby si našli viac času na vyjadrenie
vlastných pocitov, zažili úspech, spoznali svoje silné a slabé stránky a uvedomili si vlastnú
identitu. Toto je dôvod, prečo sme sa rozhodli spracovať záverečnú prácu na tému
Sebapoznávanie a sebahodnotenie prostredníctvom diela Gabriely Futovej Dokonalá Klára.
Cieľom práce je poukázať na konaní postáv vystupujúcich v literárnom diele na proces
sebapoznávania a sebahodnotenia. Pokúsime sa charakterizovať postavy cez ich konanie
a poukázať na nevyhnutnosť dôležitosti morálneho úsudku.
Práca je systematicky rozčlenená do štyroch kapitol. V prvej kapitole popisujeme
základné pojmy vo všeobecnosti, najmä z psychologického a pedagogického hľadiska. Táto
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kapitola je rozčlenená na päť podkapitol. Každá podkapitola sa venuje vymedzeniu jedného
základného pojmu a dôležitosti jeho poznania v procese výchovy a vzdelávania.
V druhej kapitole práce sa konkrétne zameriavame na sebapoznávanie
a sebahodnotenie ako tému etickej výchovy a jej dôležitosť v primárnom vzdelávaní.
Konkretizujeme začlenenie jednotlivých tém do obsahu vzdelávania v jednotlivých ročníkoch
a vysvetľujeme potrebu vlastnej akceptácie a sebahodnotenia pre život.
V tretej kapitole ponúkame interpretáciu diela Gabriely Futovej Dokonalá Klára.
Približujeme postavy vystupujúce v literárnom diele, charakterizujeme ich cez ich konanie
a vysvetľujeme proces poznávania iných a seba nielen prostredníctvom hlavnej hrdinky, ale aj
rodinných príslušníkov, pani učiteľky a žiakov školy.
Poslednou kapitolou práce je štvrtá kapitola, v ktorej navrhujeme možnosti využitia
modelových situácií z diela v etickej výchove primárneho vzdelávania. Poukazujeme aj na
možnosti, ktoré nám ponúka tvorivá dramatika na formovaní sociálnych zručností a mravných
noriem napomáhajúcich k sebapoznávaniu a sebahodnoteniu.
Hlavnými metódami, ktoré sme využili pri písaní práce bola analýza problematiky na
základe dostupných informácií z diel zahraničných a slovenských autorov a následná syntéza
poznatkov, ktoré sme zistili, do jednotlivých kapitol. Pre lepšiu ilustráciu charakteristík postáv
literárneho diela sme prácu obohatili o úryvky niektorých častí knihy Dokonalá Klára.
Veríme, že prácou poukážeme aj na opodstatnenosť využívania literárnych diel v
pedagogickej praxi ako prostriedku rozvíjania emocionálneho vnímania dieťaťa, jeho
sebapoznávania a sebahodnotenia.

SOCIÁLNY A EMOCIONÁLNY VÝVIN DIEŤAŤA
Sociálny a emocionálny vývin dieťaťa má isté predvídateľné štádiá a postupnosti, no u
rôznych detí prebieha v rôznych časových obdobiach. Hoci do škôl prichádzajú deti vo veku
šiestich rokov, nie každé z nich je rovnaké. Zdravý vývin dieťaťa je podmienený nielen
schopnosťou samotného jedinca, ale významnú rolu tu zohráva súhra interakcie medzi ľuďmi,
ktorí dané dieťa obklopujú a dieťaťom samotným.
Základy dôvery a náklonnosti sa u dieťaťa budujú už od začiatku emocionálneho vývinu.
Až potom si môže začať uvedomovať sám seba, dochádza k regulácii citového prežívania,
diferenciácii citových reakcií a začína chápať city iných. Optimálnym obdobím na formovanie
sociálnych postojov a správania je obdobie pred vstupom do školy. Praktickými činnosťami si
deti osvojujú schopnosť sebakontroly, demonštrujú zmysel pre vlastnú identitu a sebaúctu.
Osvojujú si prvky prosociálneho správania.
Najvýznamnejším činiteľom socializácie dieťaťa stále zostáva rodina. Správanie sa
rodičov, ich postoje a názory výrazne formujú detskú identitu. Postupným vývojom však čím
ďalej tým viac vyhľadáva vrstovníkov, s ktorými sa porovnáva, spolupracuje. Významným
prelomom v živote každého dieťaťa je jeho vstup do školy. Dieťa je zaradené do nového
kol.ektívu, nového prostredia, vytvára si nové vzťahy medzi vrstovníkmi, medzi dospelými.
Toto všetko významným spôsobom ovplyvňuje formovanie jeho osobnosti. Dochádza ku
špecifikácií rolí, ktoré sa prejavujú najmä v hre.
Dieťa mladšieho školského veku si aj formou hry osvojuje morálne normy, pravidlá
správania. Jeho názory sa tak stávajú uvedomelejšími, bohatšími a rozmanitejšími. V hre
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takmer vždy deti zabúdajú na rozdiely, ktoré medzi nimi existujú. Hrať sa môžeme rozmanitým
spôsobom, napríklad individuálne, vo dvojici prípadne v skupinách. Hry umožňujú dieťaťu
prejaviť sa v úplne odlišnej situácii, zažiť pocit úspechu. Ak zaradíme hru do výchovnovzdelávacieho procesu hovoríme už o didaktickej hre, ktorá má svoj cieľ, pravidlá, ktorá cvičí
isté charakterové vlastnosti, schopnosti, zručnosti. Veľmi pozitívne na deti vplýva dramatizácia,
či už v podaní pedagóga alebo samotných detí. k tejto téme sa bližšie vyjadríme v poslednej
kapitole práce.
Už zo spomenutých informácií vyplýva, že pri podpore emocionálneho a sociálneho
rozvoja detí zohráva učiteľ dôležitú úlohu. Mal by byť pre žiakov vzorom a to dôsledne a trvalo.
Temperament
V odbornej literatúre sa osobitá pozornosť venuje vlastnostiam temperamentu
osobnosti. Aký človek je, to vyplýva práve z jeho temperamentu, postojov a charakteru. Čo
vlastne znamená slovo temperament? Temperament (z lat. - temperamentum = náležité,
správne zmiešanie) je súbor dynamických vlastností osobnosti prejavujúcich sa spôsobom
správania, reakciou na podnety a dynamikou prežívania. Je to stupeň a typ všeobecnej
vzrušivosti citov, prípadne i psychickej štruktúry ľudského indivídua. V odbornej literatúre sa
najčastejšie používa rozdelenie ľudí do štyroch základných typov:
 sangvinik,
 flegmatik,
 cholerik,
 melancholik.
Ako prvý sa temperamentom človeka zaoberal grécky lekár Hippokrates. Rozdelenie ľudí
na fyziologickom základe sa podľa Hippokrata nachádza v štyroch temperamentoch, ktorých
východiskom bol pomer telesných štiav v ľudskom tele (sangvinik – krv, flegmatik – hlien,
cholerik – žlč, melancholik – čierna žlč).
Delením ľudí na extrovertov a introvertov sa vo svojej práci venoval Carl Gustav Jung.
Položil základy delenia temperamentu v závislosti na prístupe k okolitému svetu. Za extroverta
považoval človeka, ktorý komunikuje ľahko, jedná rozhodne, no je povrchný, menej vnímavý
ale veľmi rýchlo adaptabilný. Naproti tomu introvert je človek žijúci svojím vnútorným životom,
rozvážny, opatrný vo svojich citoch, riadiaci sa vlastným názorom.
Zjednoteniu mnohých názorov o typológii temperamentu zo psychologického hľadiska sa
venoval britský psychológ nemeckého pôvodu Hans Jürgen Eysenck. Typológiu jeho typov
temperamentu znázorňuje známa Eysenckova schéma (Obrázok 1).
Je známe, že čistý typ osobnosti neexistuje, ale každý človek má prevahu niektorého
z predkladaných typov. Podľa mimiky tváre, gestikulácie, vyjadrených emóciách môžeme
rozpoznať temperamentové charakteristiky človeka. Našou úlohou však nie je presné určenie
typu osobnosti, ale na základe jeho prevládajúcich charakteristík prispôsobiť výchovnovzdelávací proces jeho potrebám. Každému typu osobnosti vyhovuje iný prístup, iné
podmienky. Popri tom si musíme uvedomiť, že typ temperamentu človeka nezmeníme, no
môžeme eliminovať nežiaduce prejavy.
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Obrázok 1 Vzťah extroverzie ─ introverzie a stability ─ lability k starším systémom osobnosti
(H. J. Eysenck, 1968)

Okrem temperamentu rozlišujeme v štruktúre osobnosti ešte schopnosti, charakter
a záujmy. Schopnosti sa rozvíjajú na základe vlôh. Sú to tie vlastnosti osobnosti, ktoré mu
umožňujú úspešne vykonávať nejaké činnosti. Charakter označuje súhrn vlastností, ktoré
súvisia s morálkou osobnosti. Prejavuje sa najmä v správaní človeka. Až keď sa človek stotožní
s mravnými normami a začne sa podľa nich správať, až vtedy môžeme hovoriť o charaktere
človeka. Poslednou súčasťou štruktúry osobnosti sú jeho záujmy. Týmto pojmom označujeme
uvedomené, dlhodobé a sústavné zameranie aktivity jedinca na vybranú oblasť poznávania
a činorodej sebarealizácie (Helus, Z., 1999).
Práve rešpektovaním individuality každého dieťaťa, s ktorým prichádzame vo svojej praxi
do styku, tvorivým prístupom, zvyšovaním záujmu o jednotlivé aktivity a činnosti máme
jedinečnú možnosť rozvíjať každú osobnosť.

SEBAPOZNÁVANIE
Pokiaľ chceme, aby naši žiaci držali vo vlastných rukách zodpovednosť za svoj život, svoje
napredovanie, musíme ich naučiť reálne odhadnúť svoje možnosti. Poznať svoje silné a slabé
stránky, svoje city, postoje, schopnosti. Nemenej dôležité je poznať aj vlastné, pre každého
jednotlivca typické reakcie v rozličných situáciách. Už niekoľkokrát sme spomenuli, že každý
z nás je individuálnou osobnosťou. Je to súhrn množstva osobnostných vlastností, medzi ktoré
zaraďujeme emócie, postoje, schopnosti, motívy, temperament, charakter.
Ak poznáme dobre seba, je predpoklad, že dokážeme pochopiť a porozumieť reakciám
iných. Tým sa výrazne uľahčí vytváranie nových vzťahov, budeme schopní riešiť vzniknuté
problémy, dokážeme lepšie spolupracovať.
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„Proces poznávania seba a iných znamená hľadať odpovede na otázky:
 Čo človek môže a vie?
 Čo človek chce?
 Aký človek je?
 Ako sa správa v rôznych sociálnych situáciách k iným ľuďom?“ (Oravcová, J., 2002, s.4)
Ak sa pokúsime odpovedať na prvú otázku, musíme zobrať do úvahy kompetencie, ktoré
dieťa má a jeho vlohy. Pri druhej otázke musíme vedieť, čo dieťa chce, prečo to chce, teda akú
má motiváciu na dosiahnutie stanoveného cieľa. s motiváciou sú späté aj emócie človeka, jeho
subjektívne prežívanie vzniknutých udalostí, vzťahov. Emócie sú akýmsi spúšťačom reakcií
každého z nás. Našou úlohou je viesť žiakov k tomu, aby sa nebáli prejavovať svoje city, lebo
len tak môžeme preniknúť do vzniknutej situácie, prípadne riešiť z toho vyplývajúce problémy,
dozvedieť sa niečo nové, povzbudzovať k lepším výkonom a v neposlednom rade navodiť
pozitívnu atmosféru.
Schopnosť akceptovať city iných veľmi úzko súvisí s empatiou. Je to dispozícia „pozerať
sa na svet očami druhého človeka, počuť jeho ušami a cítiť jeho srdcom“ (Adler, podľa Buda,
1987, s. 28). Je veľmi dôležitá pri vytváraní a udržiavaní medziľudských vzťahov. R. R. Olivar
hovorí: „Empatia zjednodušuje komunikáciu medzi osobami. Čím väčšia je empatia, tým kratšia
môže byť komunikácia“ (1992, s. 96).
Odpoveďami na tretiu otázku – aký človek je – spoznávame osobnostné vlastnosti
dieťaťa, ktoré sa prejavujú najmä vo vonkajšom správaní. Tieto sme si už bližšie rozobrali v
podkapitole 1.2 Temperament.
Zostáva nám zodpovedať poslednú otázku - ako sa človek správa v rôznych sociálnych
situáciách k iným ľuďom. Osobnostné vlastnosti sa prejavujú v medziľudskom správaní, ktoré je
ovplyvňované rôznymi motívmi.
Touto otázkou sa zaoberali T. Leary, R. L. LaForge, R. F. Sutzek (1976) „vytvorili model
osobnosti ako organizácie osobnostných čŕt, ktoré sa prejavujú v sociálnom správaní.
Vlastnosti osobnosti zoradili kruhovo okolo dvoch ortogonálnych polárnych dimenzií:
dominancia – submisivita, hostilita – afiliancia, alebo inými slovami, okolo dimenzií moc –
slabosť, nenávisť – láska“ (Oravcová, J., 2002, s.32). Model interpersonálneho správania podľa
koncepcie T. Learyho prestavuje Obrázok 2.
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Obrázok 2 Model interpersonálneho správania
Už sme naznačili, že ak máme porozumieť iným, musíme v prvom rade porozumieť sami
sebe. Toto pravidlo je dôležité aj v pedagogickej praxi, kde základ tvorí práve interpersonálna
komunikácia. Pojem „seba“je to, čo si o sebe myslím „ja“. Vychádza z úsudku o vlastných
skúsenostiach, o tom, aký reálne som.
Pod vplyvom sociálnych vzťahov a interakcií, do ktorých dieťa v škole vstupuje
a prostredia, v ktorom sa nachádza, dochádza k formovaniu sebaobrazu. Optimálnym
modelom významu sebavnímania a toho, ako nás vnímajú iní ľudia je model Johari okna
(Obrázok 3). Vyjadruje vzájomné väzby medzi interpersonálnymi a intrapersonálnymi dejmi.
Jeho tvorcami sú J. Luft a H. Ingham, ktorí skúmali uvedomené a neuvedomené prejavy
správania a vznikol. v roku 1955 v USA.

Obrázok 3 Johari okno
Oblasť verejná – sú to overiteľné informácie, ktoré o sebe jednotlivec má, ktoré o nás
vedia aj iní pozorovatelia. Rozvíjaním vzťahov sa táto oblasť rozširuje a zväčšuje.
Slepá oblasť – sú to informácie, ktoré vnímajú iní ľudia, ale jednotlivec nie. Je to tzv.
slepé miesto sebapoznania. Sú to také charakteristiky, ktoré v sebe potláčame, nepripúšťame
si, že ich máme. Ak budeme otvorení k spätnej väzbe, ktorú nám ponúkajú osoby okolo nás,
budeme rozširovať verejnú oblasť a slepú zmenšovať.

290

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM a SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

Skrytá oblasť – niekedy ľudia okolo nás nepostrehnú niektoré informácie, ktoré o sebe
máme. Možno ich aj zámerne skrývame z obavy odsúdenia či nepochopenia. Dôležitým
predpokladom osobného rozvoja je postupné otváranie sa.
Neznáma oblasť – poslednú časť Johari okna tvoria informácie, ktoré si sami
neuvedomujeme a nie sú postrehnuteľné ani navonok.
Ľudia tým ľahšie podliehajú manipulatívnemu správaniu a tlaku spoločnosti, čím je ich
sabapoznanie nižšie. Aj deti v školskom prostredí často zabúdajú na svoje kladné stránky,
nevnímajú signály svojho tela a uprednostňujú slovnú komunikáciu. Pritom citové prežívanie,
empatia, intuícia, tvorivosť sú podstatnými prostriedkami sebapoznávania. O dôležitosti
sebapoznávania v primárnom vzdelávaní sa budeme bližšie vyjadrovať v druhej kapitole tejto
práce.

SEBAHODNOTENIE
V poslednej dobe sa s pojmom sebahodnotenie stretávame veľmi často. Vedie
k schopnosti zhodnocovať kvalitu vlastnej práce a na jej základe k dispozícii plánovať vlastné
zlepšenie. Vedie k nezávislosti a samostatnosti každého človeka. Môže si uvedomiť svoje silné
a slabé stránky, vlastné kvality a poskytuje priestor o reálnom obraze seba samého. Zdrojom
autoregulácie sa sebahodnotenie stáva až vtedy, keď si dokážeme stanoviť reálne ciele a po ich
splnení si stanovujeme ďalšie.
Vo svojej praxi využívam rôzne formy sebahodnotenia, či už pohybovými aktivitami,
obrázkovou formou prípadne písomným sebahodnotením na konci hodnotiacich období.
Myslím si, že je veľmi podstatné využívať sebahodnotenie stále a systematicky. Musí byť
spravodlivé a vystihovať skutočný stav, preto je dôležité rešpektovať individualitu každého
žiaka.
Snažíme sa využívať čo najviac pozitívne hodnotenie, to znamená, že hľadáme to, čo
možno pochváliť, aby žiak mohol zažiť pocit úspechu. Popri tom nesmieme zabúdať ani na
povzbudzujúce slová k zlepšeniu. Žiakom dávame dostatok priestoru na hodnotenie seba
samých, svojich spolužiakov a pokiaľ treba, urobíme potrebné korekcie.
Sebahodnotenie učí každého jednotlivca kritickému mysleniu. Ak chceme viesť deti
k sebahodnoteniu, mali by sme poznať najskôr seba, svoje možnosti, zručnosti. Žiaci
primárneho vzdelávania veľmi rýchlo vycítia, či ich pán učiteľ či pani učiteľka ich má rád, či ich
berie ako partnerov alebo vystupuje autoritatívne. V žiackom kol.ektíve učíme deti postupne
veriť vo vlastné sily a schopnosti, no zároveň aj zodpovednosti.
Za svoje stanoviská by žiaci nemali byť zosmiešňovaní, urážaní. Tolerované sú aj omyly,
nakoľko zo skúseností vieme, že reálne názory sa vyformujú postupne. Výrazom
sebahodnotenia je atribučný štýl. Ten prezrádza naše pocity zo seba, týka sa sebahodnotiacich
tvrdení, ktoré sú spontánne, vyjadrujú reakciu na náš úspech prípadne neúspech. Atribúcia
doslovne znamená pripisovanie. Jedinci s nízkym sebahodnotením majú sklon svoj neúspech
pripisovať sebe a zovšeobecňovať ho, osoby s pozitívnym sebahodnotením realisticky
zhodnotia aj vonkajšie faktory, prípadne svoj spoluúčasť na neúspechu.
Sebahodnotenie má dve základné roviny:
 stabilitu – ktorá vyjadruje flexibilitu prispôsobenia sa aktuálnym situáciám a vlastným
pocitom,
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úroveň – môže byť vysoká alebo nízka.
„Stabilita sebahodnotenia je miera krátkodobých zmien, ktoré zažíva človek vo svojom
skutočnom sebahodnotení vychádzajúcom zo súvislostí.“ (Kernis, 1991) Stabilita
sebahodnotenia sa až do obdobia dospelosti sústavne vyvíja, no vyvinie sa len v prípade, ak
učitelia naučia svojich žiakov ako sa majú sami ohodnotiť. Preto je vhodné vopred si dohodnúť
konkrétne kritériá na dosiahnutie stanoveného cieľa.
Hlavná intervencia učiteľa spočíva v tom, že žiaka naučí hľadať aj v nie veľmi úspešnom
výkone niečo pozitívne a motivuje ho do ďalšej činnosti, čím rozvíja jeho schopnosti. Situáciu
neúspechu odstraňuje poskytnutie dostatočného množstva príležitostí, pripisovanie žiaducich
vlastností, ale aj ochota dieťaťa zmeniť sa.

LITERÁRNE DIELO AKO PROSTRIEDOK ROZVÍJANIA EMOCIONÁLNEHO
VNÍMANIA DIEŤAŤA
Väčšina detí prichádza do školy so záujmom a očakávaniami. Veľmi radi objavujú nové,
nepoznané. Avšak oveľa skôr, ako začnú písať a čítať, rozumejú hovorenému slovu. Veď azda
niet mamičky, ktorá by nerozprávala alebo nečítala svojmu dieťaťu rozprávku.
Škola dôležitým spôsobom prispieva k rozvoju každého jednotlivca. Neprestajne
a organizovane rozširuje jeho vedomosti, čo sa prejaví aj v postupne sa rozvíjajúcej zručnosti
porozumieť textu. My sa zameriame na naratívny príbeh. Tento príbeh obsahuje epizódy v
určitom časovom slede. Skladá sa minimálne z troch kompozičných prvkov – expozície,
zápletky a rozuzlenia. Naratívne príbehy spoznajú naši žiaci vo forme rozprávky, poviedky,
bájky, či povesti. Príťažlivými sa pre deti stávajú najmä obrazným jazykom.
V klasických rozprávkach je dej zoradený podľa určitej postupnosti, udalosti nasledujú za
sebou. V moderných príbehoch už býva sled udalostí aj pomiešaný, niekedy prebieha
paralelne, no i retrospektívne. Naratívne príbehy neskôr doplní výkladový text, ktorý
sprevádzajú obrázkové materiály, napomáhajúce k pochopeniu textu.
Úlohou učiteľa je sprostredkovať čítanie svojim žiakom ako zábavu, súčasne však
budovať schopnosť čítania s porozumením na základe rozvoja čitateľskej vnímavosti. Čítanie
s porozumením pomáha nadobúdať schopnosť rozvíjať emocionálny život, tešiť sa zo situácií,
ktoré prináša, prípadne vyvodiť ponaučenie z osudov literárnych postáv. Ako sa to dá
dosiahnuť? Prostredníctvom výberu vhodných titulov pre danú vekovú skupinu.
Utvoriť návyk čítať je komplikovaný proces a potrebuje cieľavedomé vedenie nielen
pedagóga, ale je podmienený i vzájomnou spoluprácou dieťaťa a dospelého. Aj v našej škole
venujeme významnú pozornosť aktivitám smerujúcim k podpore čítania. Organizujeme besedy
v mestskej knižnici, zakupujeme nové tituly a prezentujeme ich žiakom v školskej knižnici.
Realizujeme súťaže, ktoré vedú našich žiakov k hľadaniu informácií v určených publikáciách,
vytvárame komnaty, ktoré približujú našim malým čitateľom zaujímavé príbehy a osudy
literárnych postáv.

SEBAPOZNÁVANIE A SEBAHODNOTENIE AKO TÉMA ETICKEJ VÝCHOVY
Etická výchova v primárnom vzdelávaní je vyučovací predmet s formatívnym
charakterom. Aktivity na vyučovacích hodinách by mali mať taký vplyv na dieťa a jeho
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osobnosť, aby bolo postupne schopné tvorivo, humánne a mravne riešiť rôzne životné
a pracovné problémy.
Základným východiskom etickej výchovy je rozvoj etických postojov a prosociálneho
správania sa. „Aby sme dieťa dobre vychovali, potrebujeme:
1. predovšetkým pochopiť podstatu výchovy, ktorú môžeme prirovnať práci záhradníka
alebo pôrodníka,
2. pochopiť dieťa (človeka), čo podľa nášho názoru znamená zohľadniť:
o pochopiť dve základné tendencie dieťaťa (človeka), a to lásku k sebe a lásku
k druhým,
o dôležitosť sebaoceňovania.“ (Lenz, L., 1993, s. 6)
V súčasnej dobe „pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov
a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená
komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných../ ako aj podpora mentálnej hygieny,
podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.“ (ŠVP Etická výchova – príloha
ISCED 1, 2011, s. 2).
Opodstatnenosť vyučovania predmetu etická výchova podporujú aj faktory, ktoré
ovplyvňujú súčasnú školu, teda najmä narastajúci výskyt negatívnych patologických javov
(šikanovanie, agresivitu žiakov, intoleranciu, a pod.). Obsah etickej výchovy, ktorý je daný
štátnym vzdelávacím programom a samozrejme aj školským vzdelávacím programom, by mal
byť integrálnou súčasťou vyučovania vo viacerých predmetoch primárneho vzdelávania (napr.
v prírodovede, vlastivede, slovenskom jazyku a literatúre).
Náplň predmetu je orientovaná na atribúty, ktoré treba u dieťaťa rozvíjať, aby sme
dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov.
Ide o desať základných tém a šesť aplikačných tém.

ZARADENIE TÉM DO OBSAHU ETICKEJ VÝCHOVY V JEDNOTLIVÝCH
ROČNÍKOCH PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Celý obsah predmetu etická výchova je orientovaný na pozitívne hodnoty a hľadá tú
najvhodnejšiu cestu, ktorá k nim vedie. Prosociálne správanie, ku ktorému smerujú aktivity
realizované práve na danom predmete, kladie na žiaka iste veľké nároky, preto je potrebné
začať s jednoduchšími témami, ktoré sú žiakom blízke. My sa budeme v záverečnej práci bližšie
venovať témam, ktoré v sebe zahŕňajú sebapoznávanie a sebahodnotenie dieťaťa.
V školskom vzdelávacom programe školy, na ktorej pracujem, sme v prvom ročníku
posilnili vyučovanie predmetu etická výchova o pol hodiny, čím sa snažíme prehĺbiť výchovné
pôsobenie v zmysle jej deklarovaného poslania. Aj v ostatných ročníkoch pre primárne
vzdelávanie je vyučovanie realizované jedenkrát do týždňa.
Už sme spomenuli, že obsah etickej výchovy je obsiahnutý v desiatich základných
témach a šiestich aplikačných témach. s pojmom sebahodnotenie a sebapoznávanie sa
stretávame v rôznych tematických celkoch. Potrebu vzájomnej úcty a dôležitosti vidíme už v
prvých kontaktoch v triede a v škole. s uvedomením si vlastnej hodnoty sa stretávame v druhej
téme - dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba. No zo skúseností vieme,
že nielen druhá téma v sebe zahŕňa dôležitosť poznania seba samého a schopnosť ohodnotiť
svoje schopnosti. Aplikovať ich môžeme aj v iných témach, napríklad reálne a zobrazené vzory,
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podľa ktorých sa niekedy správame, snažíme sa napodobniť ich konanie. s pojmom
sebapoznávanie a sebahodnotenie sa stretávame aj v aplikačnej téme – rodina, v ktorej žijem,
pretože vieme, že práve ľudia, ktorí nás vychovávajú alebo s ktorými prichádzame do styku
nám podávajú o nás dôležité informácie, vytvárajú prvotný, no niekedy aj skreslený obraz
o našej osobe.
Teraz sa bližšie pozrieme na zastúpenie jednotlivých celkov v etickej výchove v
jednotlivých ročníkoch primárneho vzdelávania, ktoré v sebe obsahujú aj veľmi dôležitú
myšlienku sebapoznávania a sebahodnotenia.
Opodstatnenie sebapoznávania a sebahodnotenia v etickej výchove v primárnom
vzdelávaní
Pre každého človeka je príznačná schopnosť vlastnej reflexie. V procese vývinu o sebe
(akým som bol, aký som teraz a akým by som mohol v budúcnosti byť) sa poznanie seba
neustále prehlbuje. (Macková, 1997) V podkapitole 1.3 sme spomenuli, že naše
sebapoznávanie sa v ranom veku viac zakladá na posudzovaní rodičov, učiteľov prípadne
priateľov. No neskôr, keď sa učíme slobodnejšie rozhodovať, nastáva posun v sebapoznávaní
a sebahodnotení smerom do vnútra.
Preto považujeme za veľmi podstatné zaradiť aktivity podporujúce sebapoznávanie
a sebahodnotenie do procesu výchovy a vzdelávania už na prvom stupni základných škôl. V
praxi sa často stretávame s tým, že okrem pozitívnych vlastností dieťa objavuje aj svoje
negatívne stránky. Tie sa však snaží pred ostatnými, no často aj sám pred sebou ukryť. Mohli by
sme povedať, že používa rôzne masky. Aby spoznal sám seba, musí ich postupne odhaľovať. C.
R. Rogers (1995, s. 94) hovorí: „Začne odhadzovať falošné fasády, masky a roly, v ktorých
doteraz čelil životu. Snaží sa objaviť niečo hlbšie, niečo ozajstnejšie. Najprv odkladá masky,
ktorých si je do určitej miery vedomý.“
Domnievame sa, že modelové situácie realizované na hodinách etickej výchovy pomôžu
rozvoju sebapoznávania, pretože úroveň jeho poznania je determinovaná práve konkrétnymi
situáciami. Tie môžu žiaka nielen zaujať ale aj ovplyvniť. Je potrebné využiť práve vek dieťaťa,
nakoľko je ešte stále ochotné realizovať dané aktivity a so záujmom sledovať, čo sa odohráva.
Za pomoci pedagóga a vlastných skúseností si následne uvedomuje, prečo sa daná situácia deje
a akým najvhodnejším spôsobom je možné ju vyriešiť. Motivuje ho k istému správaniu.
A úlohou pedagóga etickej výchovy je motivovať žiaka práve k prosociálnemu správaniu.

INTERPRETÁCIA DIELA GABRIELY FUTOVEJ DOKONALÁ KLÁRA
Gabriela Futová patrí k známym spisovateľom pre deti a mládež súčasnej doby, ktorí
majú nielen zmysel pre humor ale vychádzajú aj z pozorovania detí. Inšpirovala sa vlastným
detstvom, v ktorom ako sama deklaruje, zažila veľa bláznovstiev. Jej príbehy sú plné napätia,
záhad a recesie. Detskej literárnej tvorbe sa venuje od roku 2000. Silným momentom
rozprávaní spisovateľky G. Futovej je príťažlivý príbeh podávaný cez osobnú skúsenosť hrdinu.
Vyvoláva v recipientovi pocit autentickosti, pomáha mu „vstúpiť“do diania. Osobitou črtou jej
tvorby je vtipné, ale didakticky dôrazné zvýrazňovanie etického rozmeru ľudských skutkov
a zodpovednosti za svoje konanie.
Už z názvu knihy Dokonalá Klára vyplýva, že autorka sa dotýka veľmi vážnej problematiky
súčasnej doby, sebapoznávaniu a sebahodnoteniu. Nielen v pedagogickej praxi sme svedkami
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toho, že narušená sebareflexia nie je vôbec ojedinelým javom. Autorke sa podarilo vybudovať
dynamický dej vychádzajúci z každodenných situácií malej školáčky, pričom si zachovala
povestný humorný nadhľad svojej tvorby. V jednotlivých príbehoch sa stretávame s procesom
adaptácie prváčky Kláry na režim, ktorý prináša školské prostredie. Ten je sprevádzaný
postupným poznávaním hraníc, v ktorých sa hlavná hrdinka pohybuje. Čitateľ sa môže veľmi
prirodzene stotožniť s jednotlivými situáciami, nakoľko spisovateľka využíva rozprávanie v prvej
osobe z pohľadu hlavnej hrdinky, čo je typická črta jej tvorby.

POSTAVY VYSTUPUJÚCE V DIELE
Autorka rovnomenného diela nám predstavuje rodinu, v ktorej žije Klára, šesťročné
dievčatko, ktoré vstupuje do školy. Je obdivovaná, milovaná a podkladaná za dokonalú. O jej
kvalitách, schopnostiach a možnostiach nemajú žiadne pochybnosti ani jej rodičia, stará mama,
či prababka. Triezvy pohľad na jej charakter má len jej dedko. Ten však, podľa malej Kláry, jej
schopnosti nevie dostatočne ohodnotiť.
Okrem rodiny, v ktorej Klára žije nám autorka predkladá aj spoločenstvo triedy, do ktorej
začala malá školáčka chodiť. Opisuje bežné situácie, s ktorými sa deti v škole stretávajú
a ukazuje možnosti ich riešenia. Čitateľ si tak môže porovnať, čo spôsobuje konanie Kláry a ako
dané konanie vníma jej okolie.

CHARAKTERISTIKA POSTÁV CEZ ICH KONANIE
Klára
Hlavná hrdinka diela je šesťročné dievčatko. Takto sa predstavuje v úvode knihy:
Volám sa Klára a som dokonalá. Viem to, lebo mi to všetci hovoria. Mama, tato, babka aj
prababka. (Futová, G., 2008, s. 9)
Zámerom spisovateľky bolo poukázať na jej problém s vlastnou hodnotou. Klárine
konanie vychádza zo skresleného vnímania a nadhodnocovania jej výkonov zo strany blízkych.
Do školského prostredia prichádza s istými vedomosťami, ktoré zvládla vďaka svojej inteligencii
a prístupu rodiny. Dokáže čítať aj písať, no v škole zistí, že nie je jediná. Vyrastá medzi
dospelými, ktorí ju neustále vychvaľujú a podporujú v nej vysoké sebavedomie. Preto od
svojho okolia, aj mimo rodiny, neustále očakáva zbožňovanie a pochvalu. Má totiž utkvelú
predstavu o svojej výnimočnosti a dokonalosti. Úryvok z knihy:
„No neviem, neviem, načo ty do tej školy pôjdeš, keď už všetko vieš, „usmieval sa na mňa
tatko v môj prvý školský deň. V duchu som mu dala za pravdu. Sama som bola zvedavá, čo také
zaujímavé ma chcú ešte naučiť. (Futová, G., 2008, s. 9)
Je neustále sústredená len na seba, čím sa stáva oveľa zraniteľnejšou. Naučila sa skôr
čítať aj písať, no v škole zistí, že nie je jediná. Veľmi ťažko sa vyrovnáva s faktom, že aj niekto
iný dokáže urobiť to isté ako ona, niekedy dokonca aj lepšie. Porovnáva sa s rovesníkmi
a nechce si pripustiť aj ich jedinečnosť a dispozície. Nepáči sa jej, keď prestáva byť
stredobodom záujmu ostatných. Okamžite vymyslí situáciu, v ktorej opäť vynikne, aby si ju zas
všímali. Nevie si vybudovať zdravé väzby medzi rovesníkmi, ani s dospelými. Aj napriek svojej
šikovnosti sa však dostane do situácií, v ktorých si uvedomí, že zlyhala. No nestráca ilúziu, že sa
vďaka svojej výnimočnosti polepší, samozrejme bez vlastného pričinenia.
Slovami Kláry: Veď som šikovná.
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A múdra.
A takmer dokonalá. (Futová, G., 2008, s. 85)
Hlavnú hrdinku čaká ešte dlhá cesta spoznávania a sebahodnotenia, na ktorej sa jej
otvoria nové možnosti.
Rodina hlavnej hrdinky
Rodina poskytovala prváčke Kláre nezdravú spätnú väzbu na jej správanie. Výnimkou je
postava triezvo mysliaceho dedka. O jej výnimočnosti bola presvedčená hlavne babka, ktorá
kedysi pracovala ako učiteľka. Na základe svojich pedagogických skúseností sa utvrdila v tom,
že nakoľko vie Klára čítať a písať pred vstupom do školy, je mimoriadne nadaná. Tento moment
v nej rezonoval aj v prípade Klárinho pochybenia. Neustále ospravedlňovala jej chyby, čím v nej
budovala nezdravé sebavedomie. Chodila do školy, aby je vybavila všetko, čo jej videla na
očiach. Vieme, že babky občas rozmaznávajú svoje vnúčatá, popri tom však nesmieme zabúdať
na fakt, že všetkého veľa škodí a aj ony by mali svojou osobnosťou pôsobiť na ich zdravý vývoj.
Jeho súčasťou je i sebahodnotenie.
Svoju úlohu pri budovaní identity Kláry výrazne zohrali aj rodičia. Neustále jej opakovali,
aká je úžasná. Matka nevedela pochopiť, prečo pani učiteľka kritizuje Kláru, hoci mala na to
oprávnené dôvody. Nehľadala chybu vo svojej dcére, ale v učiteľke. Tým u nej budovali, tak ako
aj babka, nezdravé sebavedomie. Základným problémom bolo to, že Klára je jedináčikom. Na
priblíženie predkladáme ukážku z knihy:
„Si si istá, že je Magda dobrá učiteľka?“ pýtala sa mama babky zlostne.
„Vždy bola vynikajúcou učiteľkou, „odpovedala babka.
„Tak mi potom vysvetli, ako môže našu Kláru kritizovať. Vraj škaredo píše. A aj to
prasiatko! Veď je úžasné, že ho Klárka vymaľovala. Magda však tvrdí, že vymaľované prasiatko
nemá správny výchovný efekt. Že je síce milé, ale že to vyzerá, ako keby si z neho Klára nič
nerobila. No uznaj!“
„Nerozumiem tomu, „vzdychla si babka. „Možno už Magda rokmi stráca učiteľský cit.
Inak si to neviem vysvetliť.“ (Futová, G., 2008, s. 35)
V každej rodine sa občas nájde akási čierna ovca. Ak berieme do úvahy výchovu Kláry
a budovanie jej sebavedomia môžeme povedať, že takou čiernou ovcou v pozitívnom slova
zmysle bol jej dedko. Mal ju rád aj s jej chybami, ktoré sa jej snažil vysvetliť. Veľmi citlivo
poukazoval na jej nedostatky a rozhovormi sa snažil o to, aby pochopila, že zmenou svojho
správania dokáže nájsť nielen kamarátov ale aj pochopenie u druhých. Časť rozhovoru Kláry
a dedka:
„Samozrejme, že by som ťa mal rád. Si predsa milé dievča, pokiaľ..“
„Pokiaľ čo?“
„Pokiaľ sa nesprávaš ako rozmaznané decko. A hlavne keď nedupeš, aby bolo po
tvojom.“
„Ja nie som rozmaznaná, „vzlykla som.
„Obávam sa, že si, „pritvrdil dedko. Chvíľu som mala pocit, že ma nemá rád. A že ani ja
jeho. „Našťastie si veľmi múdra a šikovná, a preto si myslím, že rozmaznaná si len dočasne.“
(Futová, G., 2008, s. 84)

296

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM a SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

Pani učiteľka
Dôležitú rolu vo výchove Kláry zohrala aj škola. Pani učiteľka Magda jej neposkytovala
jasný a transparentný systém hodnotenia. Dôvodom bola akási kol.egialita ku Klárinej babke.
Klára poznala pani učiteľku ešte pred vstupom do školy. Niekedy prehliadala jej nežiaduce
formy správania, ale ak toho bolo priveľa, Kláru upozornila. Jej sa to samozrejme nepáčilo.
Nerozumela ani tomu, prečo pani učiteľka dala najavo praktikantke, aby sa nevyjadrovala k jej
neviditeľnej kamarátke Ľubke. Ukážka z knihy:
„Ľubka je jej neviditeľná kamarátka!“ vykríkla Kristína. Praktikantka na mňa prekvapene
pozrela.
„Áno, „spokojne som prikývla. „Mám neviditeľnú kamarátku Ľubku. Aj teraz je tu so
mnou v triede, ale vy ju nevidíte.“
Praktikantka sa nadýchla, akoby chcela niečo povedať, ale potom spýtavo pozrela na
našu učiteľku. Tá sedela v zdanej lavici. Neviem, či si to niekto všimol, ale ja áno. Učiteľka
nenápadne pokrútila hlavou.“ (Futová, G., 2008, s. 43)
Praktikantka neskôr prejavila svoje opodstatnenie výberu povolania, pretože dala Kláre
najavo, že sa z nej stáva lajdáčka. Veľmi taktne jej povedala, že je šikovná, preto by mala mať
úlohy zvládnuté lepšie, čo dosiahne svojou usilovnosťou.
Spolužiaci
Vstupom do školy mala Klára možnosť získať aj nových priateľov. Prečo sa tak nestalo
hneď na začiatku vyplynulo z jej povahy. Niektorí sa prvé dni v škole báli, iní boli hanbliví. No
našli sa medzi nimi aj rovnako šikovní ako Klára. Patrila k nim napríklad Barborka, s ktorou sa
Klára neustále porovnávala. Jej na tom vôbec nezáležalo, mala svojich kamarátov, svoje
záujmy, čím Kláru dosť hnevala. Ukážka:
„Nemôžeš mať osemnásť včielok! Určite nie!“ rozhorčene som namietala.
„Tak si ich spočítaj, keď chceš!“ odvrkla a vôbec na mňa pritom nepozrela. Akoby ju to
vôbec nezaujímalo. (Futová, G., 2008, s. 14)
Viacerí spolužiaci dali svojim správaním Kláre najavo, že nie je až taká dokonalá, ako si
myslí. Nepáčilo sa im, keď stále upriamovala na seba pozornosť. Spolu s pani učiteľkou vedeli,
že je temperamentná a preto jej vybrali v pripravovanom vystúpení rolu dračice. s tým Klára
nesúhlasila, nezdala sa jej pre ňu dosť dobrá. Spolužiaci vymýšľali, hrali sa, spolupracovali na
tvorbe programu a Klára bola sama. Keď nehrala princeznú, nehrala nič. Neskôr to však
oľutovala, pretože celý kol.ektív sa zabával, rozprával o vystúpení a jej bolo zrazu ľúto, že
nebola medzi nimi.

PROCES POZNÁVANIA INÝCH A SEBA PROSTREDNÍCTVOM LITERÁRNEHO
DIELA
Hrdina literárneho diela sa často stáva akýmsi idolom detského čitateľa, ktorý sa s jeho
pozitívnym alebo negatívnym vystupovaním stotožňuje. Tento záujem môže vhodne využiť
pedagóg a tým správne motivovať svojich žiakov. Podkladom práce na hodinách etickej
výchovy sa preto často stávajú aj ukážky literárnych diel. Na základe jednotlivých úryvkov
učíme žiakov nebáť sa prezentovať svoje myšlienky, názory, postoje.
V súčasnej dobe sa cieľom literárnej výchovy stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré
presahujú zreteľ technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu.
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Snažíme sa, aby žiaci vystihli svoje pocity a zážitky, identifikovali charakter postáv, ktoré v diele
vystupujú a určili ich vzájomný vzťah. k čitateľským kompetenciám žiakov patrí okrem
reprodukcie textu aj dramatizácia niektorej časti čítaného príbehu, čím umožníme žiakom svoje
porozumenie aj precítiť. Tu do popredia vystupuje komunikačná kompetencia, ktorá v sebe
zahŕňa nielen poznanie základných prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie ale aj pozorné
počúvanie a vyjadrenie vlastného názoru.
Z cieľov literárnej výchovy teda vyplýva aj jej úzke prepojenie s etickou výchovou.
Aktivity s prvkami tvorivej dramatiky realizované na hodinách etickej výchovy nám ponúkajú
priestor na využívanie charakterov postáv literárnych diel v procese tvorby sebapoznávania
a sebahodnotenia žiakov a mali by sa stať jej prirodzenou súčasťou.
Výber literárnych diel je vždy na pedagógovi, ktorý zohľadňuje vekovú skupinu, s ktorou
pracuje. Nesmierne dôležité je nachádzať rôzne spôsoby prezentácie diela, či formy tvorivej
práce s ním. Stotožňujeme sa s názorom, že „práve u najmenších čitateľov môžeme
prostredníctvom vhodných tvorivých a hravých metód práce s literárnym textom vyvolať
hlboké emocionálne zážitky, ktorými dokážeme nielen formovať ich osobnosti, ale aj
vypestovať v ich vedomí návyky k čítaniu“ (Hlebová, 2003, s. 139).

MOŽNOSTI VYUŽITIA MODELOVÝCH SITUÁCIÍ Z DIELA V ETICKEJ VÝCHOVE
Dramatická výchova nabáda k takému druhu medziľudskej interakcie, ktorý prevyšuje
hranice reálnych spoločenských procesov, ktorými dieťa prechádza. Dramatické aktivity sa
realizujú v skupine, čím dávajú každému zúčastnenému možnosť rozvíjať svoju osobnosť ako
celok. Dochádza k modelom medziľudskej komunikácie, praktickému osvojovaniu rôznych
životných rolí a overovaniu reakcie iných. Zameriava sa na rozvoj tvorivosti žiakov
prostredníctvom hry. V hre si deti osvojujú rôzne roly bez toho, aby znášali dôsledky svojho
nesprávneho konania. Učia sa reagovať na vzniknuté situácie, v ktorých sa medziľudské vzťahy
prejavujú a s premenou, ktorá vychádza z deťom vlastného a prirodzeného hrania sa.

TVORIVÁ DRAMATIKA V ETICKEJ VÝCHOVE
Tvorivá dramatika alebo iným pojmom dramatická výchova spestruje hodiny etickej
výchovy svojou zaujímavou formou a pomáha zefektívniť metódy vyučovania. Už v úvode
štvrtej kapitoly sme uviedli, že si v nej žiaci môžu vyskúšať svoje konanie v rôznych situáciách
bez hrozby trestu.
V praxi sa častejšie stretávame s pojmom dramatická výchova. Eva Machková ju definuje
nasledovne: „Dramatická výchova je učenie skúsenosťou, t. j. jednaním, osobným,
nesprostredkovaným poznaním sociálnych vzťahov a dejov, presahujúcich aktuálnu reálnu prax
zúčastneného jedinca. Je založená na preskúmavaní, poznávaní a chápaní medziľudských
vzťahov, situácií a vnútorného života ľudí v súčasnosti i v minulosti, reálnych i fantáziou
vytvorených. Je to proces, ktorý môže, ale nemusí, vyústiť v produkt (predstavenie). Ciele
dramatickej výchovy sú pedagogické, prostriedky dramatické.“ (Machková, 2007)
Na základnej škole sa forma dramatickej výchovy uplatňuje najmä na hodinách, kde sa
rozvíja fantázia, tvorivosť a socializácia. Najvhodnejšou sa okrem literárnej výchovy javí práve
etická výchova. Stavia na vlastnom prežívaní a skúsenosti. „Tvorivá dráma je improvizovaná,
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neexhibicionistická, procesuálne centrovaná forma drámy, pričom vedúci vedie účastníkov
k imaginácii, hre a reflexii ľudského prežívania a skúsenosti.“ (R. B. Heinigová, 1993, s. 4-5)
Veľmi dôležitú úlohu v dramatickej výchove samozrejme zohráva učiteľská osobnosť.
Pedagóg musí vystupovať nie ako autorita ale ako rovnocenný partner. Mal by byť schopný
pohotovo reagovať na vzniknuté situácie s príslušným pedagogickým taktom.
Námety na dramatické aktivity učiteľ vyberá z reálneho života, z historických prameňov
a vhodnej literárnej tvorby pre deti a mládež. „Termínom dramatická hra budeme označovať
základnú činnosť, základný prostriedok dramatickej výchovy.“ (Machková, 1980, s. 28)
„Dramatická hra je námetová hra, založená na medziľudskom kontakte a komunikácii, na
stretávaní rôznych ľudských jedincov v situáciách, osôb, ktoré na seba vzájomne pôsobia, riešia
stretávanie svojich postojov a potrieb, prianí a smerovania, a vytvárajú tak deje.“ (Machková,
2007).
Na dosiahnutie cieľa, ktorý si modelovými situáciami stanovíme, musíme zvoliť správne
metódy a formy práce. Machková (2007) uvádza techniky v týchto skupinách:
 verbálne techniky,
 techniky s pantomímou a jednaním v role,
 techniky grafické a zvukové.
O vhodnosti použitia jednotlivých techník opäť rozhoduje učiteľ, ktorý si všetko musí
vopred dôkladne premyslieť. Konanie v herných situáciách je príležitosťou pre získanie istých
životných zručností, ba aj tých, s ktorými ešte žiaci neprišli do styku. Dať deťom možnosť zažiť v
hre rôzne sociálne roly, umožniť im, aby videli svoje chovanie a postoje očami iných, vedie
k osvojeniu tolerancie v medziľudskom styku.
B. Šimonová v príspevku Etická výchova, literatúra a dramatické aktivity „predstavuje
hlavný cieľ etickej výchovy v základnej škole v kontexte komunikačnej kompetencie
výkonového štandardu vzdelávania a v súvislosti s plnením požiadaviek predmetu považuje
literatúru za dôležitú súčasť obsahu predmetu a dramatickú výchovu za prostriedok transferu
literárneho obsahu a obrazu cez zážitok.“ (Pršová, E., 2012, s. 6)

ZÁVER
Prosociálne správanie je nevyhnutnou súčasťou ľudského života. Výučbou predmetu
etická výchova sa aktívne venujeme aj formovaniu sebaúcty a dôstojnosti každého jedinca.
Zážitkovými metódami a formami učenia spríjemňujeme pobyt žiakov v škole a súčasne im
prinášame čas na vyjadrenie vlastných pocitov, poskytujeme priestor na zažitie úspechu.
Podporujeme v nich spoznávanie svojich silných a slabých stránok a uvedomenie si vlastnej
identity.
Na základe štúdia odbornej literatúry, ale i grafickým vyjadrením percentuálneho
zastúpenia sebapoznávania a sebahodnotenia, ako témy etickej výchovy v primárnom
vzdelávaní, sme poukázali na opodstatnenosť inovatívneho prístupu k danej problematike.
Veľmi dôležité sa nám javí zabezpečenie kvalitných podnetov, ktoré budú podporovať rozvoj
sebapoznávania a sebahodnotenia našich žiakov. Pozornosť sme upriamili na možnosť využitia
literárnych textov v pedagogickej praxi ako prostriedku rozvíjania emocionálnej percepcie
dieťaťa. Úlohou pedagóga je primeranou formou sprostredkovať čítanie svojim žiakom,
súčasne však budovať schopnosť čítania s porozumením na základe rozvoja čitateľskej
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vnímavosti. Čítanie s porozumením pomáha nadobúdať schopnosť rozvíjať emocionálne
aktivity, tešiť sa zo situácií, ktoré prináša život, prípadne vyvodiť ponaučenie z osudov
literárnych postáv. Domnievame sa, že zvyšovanie úrovne rozvoja sebapoznávania
a sebahodnotenia je podmienené aj využívaním modelových situácií na hodinách etickej
výchovy. Tieto aktivity sú pre žiakov zaujímavé a motivujú ich k istým formám správania.
K známym spisovateľom pre deti a mládež v súčasnej dobe patrí aj autorka diela
Dokonalá Klára Gabriela Futová. Vo svojej tvorbe vychádza zo života detí a vhodnou formou
poukazuje na ich charakterové vlastnosti. k interpretácii jej diela sme sa rozhodli práve
z dôvodu, že sa dotýka problematiky súčasnej doby, vlastného sebahodnotenia. Predstavuje
nám nielen hlavnú hrdinku Kláru, ale aj rodinu, v ktorej žije a spoločenstvo triedy, do ktorej
začala chodiť. Charakteristikou postáv cez ich konanie sme poukázali na kladné ale i záporné
vlastnosti jednotlivých hrdinov. Obdobné charakterové črty sa objavujú aj u detí, ktoré
navštevujú súčasnú školu. Úlohou pedagóga je vhodnou formou na ne poukázať a viesť ich
k správnemu sebapoznávaniu a sebahodnoteniu.
V záverečnej práci sme priblížili priestor, ktorý ponúkajú aktivity s prvkami tvorivej
dramatiky k využívaniu charakterov postáv literárnych diel v procese tvorby sebapoznávania
a sebahodnotenia žiakov. Snažili sme sa, vzhľadom na dielo Dokonalá Klára, navrhnúť vhodné
aktivity, ktoré by sme mohli využívať na hodinách etickej výchovy. Veríme, že sa nám podarilo
naplniť ciele záverečnej práce, ktoré sme si v úvode stanovili a iniciovali sme jej čitateľov
k ďalšiemu štúdiu prezentovanej problematiky.
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KONANIE AKO ETICKÝ PROBLÉM V DIELE ROMANA BRATA
A GABRIELY FUTOVEJ: CHLAPCI PADLI Z VIŠNE A DIEVČATÁ
Z JAHODY
Marcela RAČÁKOVÁ
Abstrakt
Využitie literárnych textov na hodinách etickej výchovy je vhodným oživením vyučovacieho
procesu. Dielo Romana Brata a Gabriely Futovej: Chlapci padli z višne a dievčatá z jahody obsahuje desať
príbehov, s ktorými môže učiteľ i žiaci pracovať. Spoločnou témou všetkých príbehov je konanie, často
krát neetické. Vďaka týmto príbehom sa môžu žiaci zamyslieť nad vlastným konaním, alebo konaním
svojich spolužiakov, kamarátov. Cieľom práce je upriamiť pozornosť na význam literatúry v etickej
výchove v sekundárnom vzdelávaní.
Kľúčové slová: konanie, modelovanie postáv, sebahodnotenie, hodnotenie inými, etická výchova.

ÚVOD
Dnešní mladí ľudia sú ľahko ovplyvniteľní okolím. Vidíme to na každom kroku, školu
nevynímajúc. Veľmi ľahko podľahnú svojim virtuálnym hrdinom, ale i partii, v ktorej sa snažia
vyniknúť. V tomto smere má veľkú úlohu rodina, spoločnosť, škola, ale hlavne učiteľ, ktorý
pozoruje vývin svojich zverencov.
Mladému človeku sa ponúka množstvo ,,hrdinov“, s ktorými sa túži stotožniť. Literárne
umenie je tým umením, ktoré môže pomôcť mladým ľuďom, nájsť zmysel života, ktoré im
môže pomôcť rozpoznať pravé hodnoty dôležité v ich živote.
Aby z mladého človeka vyrástol psychicky zdravý dospelý jedinec, je potrebné, aby sa
dokázal správať a konať empaticky, asertívne, prosociálne, aby dokázal povedať nie, aby si vážil
seba, a aby rešpektoval iných ľudí.
Práve týmto prejavom sa venuje učiteľ etickej výchovy na vyučovacích hodinách. Práve
pre tieto vyučovacie hodiny mu veľmi dobre poslúži vhodný literárny text. A to je dôvod, pre
ktorý som si vybrala tému mojej práce.
Súčasní slovenskí autori, ktorí píšu pre deti a dospievajúcu mládež, nám poskytujú
krásne diela, ktoré sú lákavé a príťažlivé pre mladú generáciu aj v dnešnom pretechnizovanom
svete.
Cieľom práce je, aby žiaci pomocou literárnych hrdinov v jednotlivých príbehoch poznali
rôzne druhy konania, a tiež rozdielne vnímanie toho istého konania. Možno práve v konaniach
svojich rovesníkov, poznajú s odstupom času svoje vlastné konanie. Cieľom je tiež poukázať na
význam literatúry v etickej výchove v sekundárnom vzdelávaní.
Práca je štruktúrovaná do 4 kapitol. Prvá kapitola – Konanie ako etický problém – sa
zaoberá konaním, následkami konania a dôvodmi, pre ktoré sa človek rozhodne takto konať.
Druhá kapitola – Modelovanie postavy – sa zaoberá modelovaním postavy vo všeobecnosti
a prostredím, ktoré na modelovanie postavy môže vplývať. V tretej kapitole, s názvom Konanie
postáv, ich sebahodnotenie a hodnotenie inými v diele Romana Brata a Gabriely Futovej:
Chlapci padli z višne a dievčatá z jahody, je stručný obsah desiatich príbehov. Nachádza sa v nej
sebahodnotenie hlavného aktéra príbehu i hodnotenie inými ľuďmi. Tretia kapitola – Využitie v
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etickej výchove v sekundárnom vzdelaní - predstavuje ročníky a konkrétne tematické celky, v
ktorých by sa mohli spomínané príbehy z diela využiť.

KONANIE AKO ETICKÝ PROBLÉM
Konanie v živote človeka zohráva veľmi dôležitú úlohu. Má veľký dopad nielen na
konajúceho človeka, ale aj na ostatných ľudí, prípadne na celú spoločnosť. Stačí nám nazrieť do
minulosti a vysloviť niektoré mená, na ktoré nebudeme spomínať s radosťou. Každý dospelý
človek či žiak vie, aké následky mali konania Hitlera, Stalina alebo Chauchesku. Ich konaním
boli poznačené celé rodiny, celé generácie, celé národy, celý svet. Ale tak ako konanie
spomínaných ľudí malo negatívny dopad pre ľudstvo, tak konanie Matky Terezy, Mahatma
Gandhiho či Nelsona Mandelu bolo pre svet prospešné, príkladné a hodné nasledovania.
Rôzne slovníky a encyklopédie nám konanie definujú ako vôľou regulované ľudské
správanie. Rozdeľujú ho na adaptívne, pri ktorom sa jedinec prispôsobuje situácii a expresívne,
bezprostredne vyjadrujúce to, čo jedinec prežíva. Práve toto druhé konanie je veľmi
charakteristické najmä u detí.
,,Etické konanie má význam len vtedy, ak je zamerané na šťastie ľudí“ (Hrehová, 2005,
s. 221). Ak hovoríme o konaní ako etickom probléme, nemali by sme nechať bez povšimnutia
dôvody, pre ktoré sa človek rozhodne následne konať. Medzi časté dôvody patrí: túžba
vyniknúť, snaha upozorniť na seba, potreba zapáčiť sa niekomu, zapadnúť do partie, túžba mať
a vlastniť.
Podľa Nigela Wattsa, konanie je jedným zo siedmich prostriedkov vyjadrenia charakteru
človeka (Watts, 1998). A práve žiaci na základných školách často krát svojim konaním
prezentujú aj svoj charakter. Učiteľ dennodenne musí v škole riešiť negatívne konanie svojich
žiakov. Zo všetkých predmetov, ktoré na riešenie tejto problematiky ponúkajú priestor, má
práve etická výchova najväčšie možnosti. ,,Etická výchova je predmet, ktorého komplexnosť
zastrešujú také vedné disciplíny ako sú filozofia, etika, sociológia, psychológia, pedagogika
a sociokultúrne kontexty“ (Šimonová, 2012, s.5).
Akékoľvek je naše konanie, stále by sme mali mať na mysli Zlaté pravidlo mravnosti:
Nerob iným to, čo sám nechceš, aby iní robili tebe.

MODELOVANIE POSTAVY
Postavy v literárnom diele sú pre čitateľa veľmi dôležité. Často sa s nimi čitateľ
stotožňuje, túži sa im podobať. Hlavne deti túžia prežiť dobrodružstvá, ktoré prežíva ich
obľúbený literárny hrdina.
Keď hovoríme o literárnych postavách nesmieme opomenúť skutočnosť, že mnohé
postavy sa v diele vyvíjajú, modelujú. Práve v dlhších literárnych žánroch môžeme pozorovať,
ako sa hlavní hrdinovia menia. Ide o fyzickú zmenu, ale hlavne o psychickú, duševnú a tiež
o charakterovú zmenu.
Na modelovanie postavy môže vplývať prostredie, iné osoby, zlé alebo dobré zážitky,
spoločnosť, rodina, priatelia, škola a rôzne iné faktory. Je na samotnej postave, prípadne na
autorovi, ako sa nechá faktormi ovplyvniť, ako sa v daných situáciách rozhodne. Je veľmi
zaujímavé a pútavé sledovať ako sa daná postava časom modeluje.
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KONANIE POSTÁV, ICH SEBAHODNOTENIE A HODNOTENIE INÝMI V DIELE
ROMANA BRATA A GBRIELY FUTOVEJ: CHLAPCI PADLI Z VIŠNE A DIEVČATÁ
Z JAHODY
„Literatúra ponúka hotové modely správania sa v rôznych životných situáciách, ponúka
prosociálne modely postáv i protispoločenské typy a analyzuje príčiny ich konania. Dôležité je,
že nám ich nepodáva v chladných definíciách, ale prostredníctvom umeleckého obrazu pôsobí
na emócie a cez ne na etické postoje“ (Šimonová, 2012, s.4).
Dielo Roman Brata a Gabriely Futovej Chlapci padli z višne a dievčatá z jahody poskytuje
široký priestor na identifikáciu a klasifikáciu konania žiakov základnej školy. Kniha ponúka
dvojitú optiku pohľadov na konanie aktérov v jednotlivých situáciách. Konanie postáv je často
ovplyvnené i pozíciou v skupine. Rudolf Kohoutek ich delí na: star (hviezda), outsider,
marginálna (okrajová) osoba či odmietavá osoba (Kohoutek, 1998). Aj naši hrdinovia zastávajú
rôzne pozície.
„Literárnych hrdinov robí zaujímavými to, čo konajú, nielen to, kým sú. Silná a strhujúca
postava fascinuje viac svojimi skutkami, nie iba svojou osobnosťou“ (Watts, 1998, s.76).
V desiatich príbehoch z každodenného života súčasnosti sa čitateľ stáva svedkom
konania školopovinných detí. V jednotlivých epizódach nájdeme sebahodnotenie postavy, ale
aj hodnotenie hlavého aktéra svojimi rovesníkmi. Autori zvolili humornú formu rozprávania
príbehov s bohatým využitím slangových slov, aby sa tak lepšie priblížili čitateľom, ktorým je
táto kniha určená.
PRVÝ PRÍBEH: POMSTA
Stručný obsah prvého príbehu
Skupinka chlapcov v triede sa rozhodla, že sa musia pomstiť svojmu učiteľovi
matematiky. Cítia z jeho strany ponižovanie pred tabuľou a opovrhovanie. Spôsob pomsty je
originálny. Ukradnú mu auto, ktoré o pár dní neporušené vrátia majiteľovi. Ale kto sa podujme
na takýto čin? Príležitosti sa chopí Marek, ktorý chce takýmto konaním upozorniť na seba. Chce
spolužiakom dokázať, že nie je mäkkýš.
Učiteľ matematiky, starý Révay, si celý život šetril z učiteľského platu na auto. Odriekal si
ostatné dobrá, len aby si splnil svoj sen o kúpe nového auta.
Po úvodných protestoch sa Marek predsa rozhodol uskutočniť krádež. Komplikácie sa
vynorili pri otázke, kde ukryť auto. Tento problém mu pomohla vyriešiť spolužiačka Petra, ktorá
ponúkla garáž svojich rodičov, ako úkryt pre učiteľovo auto.
Celá krádež auta prebehla rýchlo a úspešne. Marek dopravil auto do spomínanej garáže.
Všetkých však prekvapil následok ich počínania. Na druhý deň starý Révay neprišiel do školy.
O niekoľko dní sa žiaci dozvedeli, že učiteľ je v nemocnici, dostal infarkt.
Etická analýza príbehu: Marek si zvolil nesprávny spôsob nato, ako na seba upozorniť
a ako sa dostať do priazne svojich rovesníkov. Tiež Petra sa zapojila do krádeže učiteľovho
auta, len aby sa zapáčila Osovi.
Sebahodnotenie Marka
Marko vidí seba ako chlapca, ktorý chce spolužiakov a okolie presvedčiť o tom, že nie je
padavka, že nie je ten, kto nezvláda situáciu. Hoci mal celkom dobré známky z matematiky a na
matikára nemal ťažké srdce, chytil sa príležitosti chalanom dokázať, že nepustí do gatí. Vo
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svojom vnútri je citlivým chlapcom, pretože mu bolo matikára ľúto. Tiež mal strach z krádeže.
Aj keď všetko dobre dopadlo, necítil sa dobre. Hlavne bol zhrozený následkami svojho činu.
Mal silné výčitky svedomia a najradšej by sa od hanby prepadol pod čiernu zem.
Mal rád kamarátku Petru, ale nikdy jej to nepovedal. Neodvážil sa. Cítil sa pri nej ako
obyčajný vyplašený chudák.
Hodnotenie Marka inými
Chlapci z partie mali Marka zaškatuľkovaného. Pre nich to bol slaboch a padavka. Dali
mu šancu, nech ich presvedčí o opaku. Ale stáli vôbec o neho? Bol pre nich dôležitý?
Petra poznala kamarátovo vnútro. Zdal sa jej zmenený, mĺkvy. Vedela, že Marko má
strach, ale zároveň vedela, že sa nechce pred chalanmi strápniť a vyzerať ako pako. V jej očiach
bol Marko dobrý kamarát, ale nič viac. Bol pre ňu príliš jednoduchý, nenápadný.
Vodca partie Oso sa tešil z toho, ako dopadol ich plán. Tešil sa, že je Marko vystrašený zo
svojho činu a škodoradostne sa na neho uškŕňal. Nemal ho rád.
DRUHÝ PRÍBEH: HUSLISTKA
Stručný obsah druhého príbehu
Anna je huslistka, ale týmto menom ju v škole nikto neosloví. Všetci spolužiaci ju volajú
Vrzgaňa. Hoci predstiera, že ju to vôbec neštve, prezývka ju škrie. Dostala ju po jednom
školskom vystúpení, kedy zahrala veľmi falošný tón. Musela priznať, že to bol poriadny vrzgot.
Anna je dievča, ktoré sa s učením trápi. Jedine na hudobnej výchove sa cíti dobre. Veľkú
oporu cíti u svojich rodičov. Nedala sa odradiť jedným zlým vystúpením a znova sa pripravila
reprezentovať triedu na školskej akcii. Nacvičila skladbu, ktorú hrala Vanessa Mae na svojom
koncerte. Cvičila jej pohyby i mimiku. Chcela zapôsobiť na všetkých.
Aj keď podala perfektný výkon a bola spokojná sama so sebou, pocty z hľadiska sa jej
nedostalo. Spolužiaci sa bavili a učiteľky sa rozprávali. Jediný kto ju sledoval a držal jej palce bol
učiteľ hudobnej výchovy. Skôr ako si stihla sadnúť na svoje miesto, doľahol ku nej výkrik: Vrzgaňa!
Etická analýza príbehu: Hoci Anna nie je obľúbená v kol.ektíve, tvrdo na sebe pracuje,
aby sa stala rešpektovanou svojimi spolužiakmi. Zvolila si cestu čestného človeka. V príbehu je
zobrazený harmonický vzťah rodičov a ich dcéry.
Sebahodnotenie Anny
Anna je v škole outsider a introvert. Uzatvára sa do seba a jedine pri hudbe sa cíti
fantasticky. Nemá spriaznenú dušu. Únik z prostredia školy vidí v hudbe a snaží sa hodiť
správanie sa spolužiakov k nej za hlavu. Zároveň na sebe tvrdo pracuje, pretože chce
spolužiakov očariť hudbou. Predsa jej záleží na ich mienke. Chce patriť medzi nich ako ostatné
dievčatá.
Nie je úplne vyrovnaná ani so svojim zovňajškom. Je presvedčená, že vyzerá horšie ako
zle. Podporou sú jej rodičia, pre ktorých je najkrajšou bytosťou na svete.
Mama, oco a hudba. To je svet, v ktorom sa Anna cíti bezpečne a príjemne.
Hodnotenie Anny inými
Spolužiak Rudo sa snaží s Annou komunikovať normálne. Neponižuje ju, rešpektuje ju
takú aká je. Obdivuje jej hru na husle. V tajnosti je do Anny zaľúbený. Úchytkom ju sleduje
a zisťuje, že sa zmenilo jej telo. Predstavuje si, že ju drží za ruku, že ju bozkáva. Niečo ho k nej
priťahuje. Pravdaže, Anna nič netuší o Rudovej náklonnosti.
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Pre ostatných spolužiakov je Anna vzduch. Všetkým je na smiech a volajú ju Vrzgaňa.
Dievčatá v nej nevidia konkurentku, za ktorou by sa otáčali chlapci. Nikto si ju nevšíma.
TRETÍ PRÍBEH: VEĽKÝ MÁG
Stručný obsah tretieho príbehu
Paľo je synom železničiara, synom veľkého mága. A ako to už býva, syn sa vybral v
šľapajach svojho otca. Naučil sa niekoľko šikovných ťahov a začal nimi ohurovať svojich
spolužiakov. Prvé vyhraté stávky boli tatranky, šunkové chleby a džúsy. Povesť veľkého mága
mu otvorila dvere aj tam, kde predtým boli zavreté.
Niekoľkokrát nachytal Osa, ktorý bol tvrďas a bol postrachom školy. Paľovi nešlo
o znemožnenie Osa, ale dobre mu padlo zarobiť si pár eur. Aj minule sa dal Oso nachytať.
Myslel si, že dokáže zopakovať tri veci po Paľovi, ale Paľo opäť vyhral. Osa to stálo päť eur.
Paľo sa snaží zapôsobiť na Moniku, ktorá sa mu páči. Všetko staví na svoje triky, lebo
verí, že to by mohlo zabrať. A tak spokojný s dobre vykonanou prácou, pozýva Moniku na
zmrzlinu, ktorú zaplatí vyhratou päťeurovkou.
Etická analýza príbehu: V tomto príbehu je zobrazené, ako môže byť dieťa silno
ovplyvnené konaním svojich rodičov, ktorých často napodobňuje. Ani Paľa, ani jeho otca vôbec
netrápi, že peniaze získavajú nečistým spôsobom.
Sebahodnotenie Paľa
Paľo, ako syn robotníka, nemá veci, ktoré majú jeho rovesníci a spolužiaci v škole.
Obdivuje svojho otca, že v stávkach dokáže vyhrať veľa vecí. Nevidí v tom nič nemorálne, že
nekalými činmi získava veci, neskôr i peniaze. Berie to ako svoju šikovnosť a naivitu iných.
Tak ako väčšina jeho rovesníkov, aj on rieši problém zamilovanosti. Páči sa mu Monika,
a tak premýšľa ako by ju zaujal. Nedá sa odradiť niekoľkými odmietnutiami, nevzdáva sa. Verí,
že má u dievčaťa šancu. Je so sebou spokojný a cíti sa ako správny chalan.
Hodnotenie Paľa inými
Paľov otec je na svojho syna hrdý a teší ho, že sa tiež dal na dráhu veľkého mága. Rád ho
zaučí do tajov mágie. s nadšením pozoruje synovu rozbiehajúcu sa kariéru. Verí mu, že raz v
živote niečo veľké dosiahne. Hoci aj trikmi.
Monike sa Paľo nepáči. Prekáža jej na ňom všetko. Neznáša ako chodí, ako sa usmieva,
ako rozpráva. Prekáža jej jeho oblečenie, jeho vlasy, oči, všetko. Nemá rada ani jeho kúzelnícke
kúsky, dvíha sa v nej vlna odporu voči nemu. Na ňu jeho triky neplatili. V jej očiach je iba
prefíkaný podvodník.
Spolužiaci v škole Paľa obdivovali, potľapkávali ho po pleci. Svojimi trikmi si v škole
vybudoval veľmi slušnú povesť. Stále ich vedel očariť novými kúzlami.
ŠTVRTÝ PRÍBEH: HRDINKA
Stručný obsah štvrtého príbehu
Erika je dievča s bujnou fantáziou. Neznáša telesnú výchovu aj preto, že keď trávia
hodinu vonku, šteká na nich pes za plotom. Vo svojej mysli si predstavuje, čo by sa stalo, keby
pes plot preskočil. Jej scény sú hrôzostrašné až hororové.
Mali zastupovanú telesnú. Učiteľ im hodil tenisovú loptičku na hranie. Kým sa dievčatá
dohadovali čo budú hrať, vybehli z budovy chlapci a robili si z nich posmech. To Eriku naštvalo
a celou silou hodila Števovi loptičku rovno do čela. Nasledovala naháňačka s túžbou vrátiť to.
A tak Erika dostala od Števa poriadnu šupu do hlavy.
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Keď sa z otrasu prebrala, prebehol ňou mráz. Pes preskočil plot a rozbehol sa rovno ku
Erike. Všetci spolužiaci sa rozbehli zachrániť sa, len Bročko zaostával, spadol do prachu a ostal
ležať. Erika silno zahodila loptičku a vykríkla aport. Pes sa rozbehol za loptičkou, Bročka si
vôbec nevšímal a poslušne pribehol ku Erike s loptičkou v papuli. Vrtel chvostom a túžil sa hrať.
Erika sa stala hrdinkou školy.
Etická analýza príbehu: V príbehu je zobrazené, aké je dôležité v konaní človeka niekedy
pohotovo reagovať. Kto rýchlo dáva – dvakrát dáva. Vďaka svojmu rýchlemu rozhodnutiu sa
Erika stala hrdinkou. Vždy by sme mali oceniť dobrý čin človeka.
Sebahodnotenie Eriky
Erika si uvedomuje, že vo svojej fantázii často preháňa a veci vidí v príliš tmavých
farbách. Nemá rada psy, bojí sa ich. Nie je športový typ, a tak nemá rada telesnú výchovu.
Ak sa jej stane nejaká krivda, nenechá to len tak. A ak sa k tomu pridá ešte podpora
obecenstva, pomsta je na svete. Spolužiačky ju nemuseli dlho provokovať, aby úder vrátila.
Ľahko sa dala strhnúť davom a pokrikmi. Bola rozhodnutá bojovať za svoju česť dievčaťa.
Hodnotenie Eriky inými
Je nepopierateľné, že Erika sa stala svojim činom pre svojich spolužiakov hrdinkou školy.
Všetci obdivovali jej duchaprítomnosť, odvahu, silu a vynaliezavosť. Chlapci uznanlivo
pokyvovali hlavou nad jej výkonom. Nazvali ju krotiteľkou.
Kým Erika v očiach spolužiakov stúpla, svoj pohľad na Eriku zmenil pes Herkules. Mal ju
najradšej zo všetkých dievčat. Obdivoval jej beh, jej hod loptou a jej pohľad. Veľmi ho potešilo,
že sa môže zapojiť do hry, ktorú hrajú deti. Jediné čo ho nepríjemne prekvapilo keď dobehol
k Erike, bol jej pach. Zvláštny pach, ktorý predtým pri Erike nikdy necítil. Hrdinka si od strachu
trochu cvrkla do gatiek.
PIATY PRÍBEH: POTKAN
Stručný obsah piateho príbehu
Jano Čonka je Cigán z osady. Obľúbil si potkana Pipa, ktorý sa mu stal kamarátom.
Zákerní chlapci potkana chytili, upiekli a dali Janovi zjesť. Povedali, že je to zajac, ktorého mu
pripravili na narodeniny, hoci tie má až v zime. Ostala mu prezývka Potkan.
Jano začal navštevovať pána farára. Pod jeho vplyvom sa mu zmenil pohľad na svet i
život. Tým sa začal vymykať z normálu, ktorý je v rómskej osade. Nechce kradnúť, fetovať ani
piť, a tak nenachádza pochopenie medzi svojimi rovesníkmi ani v rodine.
Čonka nie je obľúbený ani v triede. Je vo štvrtom ročníku, hoci má dvanásť rokov.
Mnohým veciam nerozumie, ale začal čítať knihy, kde sa dozvedá, že svet je veľmi, veľmi veľký
a zaujímaný.
Etická analýza príbehu: V príbehu je vykreslený dobrý a príkladný vplyv človeka na dieťa.
Sme zodpovední zato, aby sme svojim konaním nepohoršovali deti. Zároveň nás príbeh
upozorňuje nato, aby sme nehádzali všetkých ľudí do jedného vreca. Každý má právo zmeniť
sa. Ema zo začiatku tiež bojovala s predsudkami, ale jej premena konania je obdivuhodná. Hoci
jej zámer stroskotal, verila v zmenu človeka k lepšiemu.
Sebahodnotenie Jana Čonku
Janovi sa nepáčia veci, ktoré robil ako malé dieťa, alebo ktoré robia Rómovia v osade.
Hnusia sa mu. Páči sa mu, keď sa u pána farára môže umyť mydlom, je to pre neho niečo nové.
Túži žiť inak ako sa žije v osade.
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Aj keď mu chlapci vykonajú takú neetickú vec, dať mu zjesť potkana, on vidí v nich dobro
a chce sa s nimi podeliť. Nesúhlasí s opíjaním sa, ani sa mu nepáči, že deti fajčia a fetujú toluén.
Verí v seba a v schopnosť zmeniť svoj život. Teší sa, že si zariadi život tak, aby nemusel kradnúť.
Túži opustiť osadu a ísť do sveta, zistiť, ako funguje svet.
Hodnotenie Jana Čonku inými
Dobro a túžbu zmeniť sa k lepšiemu vidí v Janovi pán farár. Chce pomôcť aspoň jemu,
keď ostatní chlapci z osady pomoc odmietajú. Oni Jana pokladajú za svätuškára, pretože
nekoná tak ako oni, vymyká sa z ich komunity. Uťahujú si z neho, správajú sa k nemu častokrát
neľudsky. Pýtajú sa ho samé hlúposti, len aby ho zosmiešnili.
V triede spolužiaci Čonku ignorujú, nikto sa s ním nekamaráti. Smrdí a je hlúpy. Aj v hre
na anjela mu Ema odmietla pomáhať. Podporu našla aj u svojej mamy, ktorá povedala, že
Cigánovi nemusí nijako pomáhať. Nezdieľali názor, žeby bol Jano slušný Cigán.
Keď sa Ema premohla a rozhodla sa Čonkovi pomôcť ako jeho anjel, aj táto celá hra
skončila s veľkým nedorozumením. Jano z nej vyšiel ako nevďačník. Takto sa javil v očiach Evy.
ŠIESTY PRÍBEH: STRIPTÍZ
Stručný obsah šiesteho príbehu
V škole pôsobí volejbalové družstvo dievčat. Po tréningu majú hráčky svoj rituál, sprchu
a mlieko. Pri jednom sprchovaní sa stala dievčatám nepríjemná udalosť. Hoci okná na sprche sú
zatreté farbou do polovice, predsa sa niekto na ne díval. Bol to Lojzo Bročko z deviatej triedy.
Dievčatá vrieskali ako zmyslov zbavené, pretože uteráky a šaty mali na parapete. Bročko civel
cez okno ako nepríčetný.
Ani jedno z dievčat nechcelo ísť pre šaty, nechcelo, aby ju Bročko videl nahú. Aj napriek
hanblivosti si uvedomovali, že donekonečna pod sprchou nemôžu zostať, keďže im začínala byť
zima. Darmo sa Bročkovi vyhrážali, ani sa nepohol.
Po dlhých úvahách a dohadoch sa odhodlala Eva. Dôstojne vyšla spoza múra a pokojným
krokom podišla k parapetu, zakrútila sa do osušky a potom podala uteráky aj ostatným
dievčatám.
Na druhý deň Bročkovi vyťala silnú a dobre mierenú facku pred celou triedou.
Etická analýza príbehu: Príbeh poukazuje na dôležitosť, s ktorou má problém mnoho
ľudí. Dokázať povedať nie. Ak toto človek nedokáže povedať, škodí sebe i okoliu.
Sebahodnotenie Lojza Bročka
Bročko si uvedomuje, že je smoliar. k večnej smole sa pridala aj obezita, a tak úspech u
dievčat nemá. Najhoršie je, že sa dá ľahko nahovoriť na hlúposti. Nevie povedať nie. Preto ho
sprevádzajú rôzne problémy. Tak to bolo aj so sledovaním dievčat v sprche. Prehral stávku
a musel daný trest splniť. Zamýšľal sa nad sebou, či niekedy pominie táto jeho smola, a či
smolu priťahuje aj jeho obezita.
Hodnotenie Lojza Bročka inými
Spolužiakom je Bročko na smiech. Vnímajú ho ako ťarbáka, ktorý nemá vlastný názor.
Dievčatá ho po skúsenosti v sprche mali za úchyláka, hoci predtým by to na neho nepovedali.
Zdal sa im neškodný. Za všetky dievčatá mu to odplatila Eva fackou pred celou triedou.
Chlapci vedeli, že Bročka nahovoria na čokoľvek. Uvedomoval si to aj školský mág Pali.
Náročky nahovoril Bročka na hru, ktorú nedokázal vyhrať. Keď Lojzo prehral sedemdesiat eur,
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ponúkol. mu, že peniaze môže nahradiť sledovaním dievčat v sprche. Pali vedel, že Bročko mu
sadne na lep. Mal ho za hlupáka.
SIEDMY PRÍBEH: ZÁPASNÍK
Stručný obsah siedmeho príbehu
Zolo je chlapec, ktorý má svoju budúcnosť určenú. Jeho otec bol zápasník, aj Zolo musí
byť zápasník. Na všetko by sa vykašľal, na tréningy, na sústredenia i na žiacku ligu, len keby si
ho všimla Petra. Je do nej po uši zaľúbený a odhodlaný urobiť čokoľvek, aby ju zaujal.
Nedokáže sa sústrediť ani na zápasenie, ani na školu. Hlavou mu víri iba Petra.
Raz sa odhodlal prihovoriť sa Petre v parku cestou zo školy. Kráčal za ňou niekoľko
metrov, keď náhle ku nej priskočil vlasatý pako. Zolovi hneď hlavou prebleSkol hrôzostrašný
scenár. Zdrapil vlasáča a hodil ho na zem. Nevedel, že je to Petrin brat. Tá mu za záchranársky
čin vynadala.
Etická analýza príbehu: Príbeh upozorňuje na problém, ktorý sa vyskytuje v mnohých
rodinách. Kedy rodičia chcú, aby ich deti dosiahli to, čo sa im nepodarilo, aby deti kráčali v
stopách svojich rodičov.
Za povšimnutie stojí aj hrdinove reálne videnie svojej situácie, v ktorej sa nachádza.
Sebahodnotenie Zola
Zolo je chlapec, v ktorom sa bije snílek s realistom. Hoci ho zápasenie veľmi nebaví,
nechce sklamať svojich rodičov. Snaží sa všetko zvládať. Ranné tréningy aj školu, ale najviac
jeho myseľ zamestnáva Petra. Rád o nej sníva a fantazíruje. Má krásne predstavy, ale
uvedomuje si, že okolo nej sa točí Marek. A zároveň sa mu zdá, že ona má oči iba pre Osa.
Chlapec nechce ostať vo svojom vysnívanom svete, ktorý nie je reálny. Ak mu Petra
nebude venovať pozornosť, ak u nej nebude mať šancu, poprosí tatka, aby ho preložil na inú
školu. Je odhodlaný čeliť realite.
Hodnotenie Zola inými
Otec je so synom nespokojný. Vyčíta mu, že ho zápasenie nezaujíma, že nie je do
zápasenia paf. Núti ho, aby na tréningoch viacej zabral, lebo potom to ďaleko nedotiahne.
Olympiáda tak bude pre neho v nedohľadne.
Spolužiačka Helena, ktorá sedí s Petrou si myslí, že Zolo je zaľúbení do nej. Nie je pre ňu
žiadny extra krásavec, ale niečo ju na ňom priťahuje. Obdivuje ho aj pre ten hrdinský čin v
parku. Javí sa jej stále smutný. Keď zistila, že Zolo ľúbi Petru, vynadala si do hlupane. Jeho
ľutovala, pretože Petra ho vodila za nos. A hoci pravda Zola mohla raniť, nechcela ho nechať v
romantickej ilúzii. Napísala Zolovi, že Petra tajne chodí s Osom.
Petra vníma Zola ako vygumovaného športovec. Uvedomuje si, že ju ľúbi, ale on je pre
ňu iba vzduch. Ona je zaľúbená do Osa.
ÔSMY PRÍBEH: JASNOVIDKA
Stručný obsah ôsmeho príbehu
Ajka sa začala venovať jasnovidectvu. Inšpiroval ju článok o jasnovidnej starenke. Po
naštudovaní teórie o snoch sa jej začali sny plniť, čo v nej vyvolalo znepokojenie. Snívalo sa jej
aj o telocviku a o vypustenom psovi. V triede sa rýchlo rozchýrilo, že Ajka je jasnovidka.
Začala sa venovať tarotu, vďaka kartám, ktoré jej doniesla Petra. Jedného dňa ju
o veštenie požiadal Marek, hoci tvrdil, že kartám neverí. Ajka mu veštila doma a Markovi vyšli
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veľmi zlé karty. Hrozilo mu väzenie, karty ukazovali nejaké nekalé úmysly. To sa mu nepáčilo.
Musela dokázať, že si nevymýšľa.
Vymyslela si podfuk s lístočkami, ktorým očarila svojich spolužiakov.
Etická analýza príbehu: Nečestné konanie, podfuky, klamstvá, podvod. Tak by sa dalo
charakterizovať správanie hlavnej hrdinky. Snažme sa stále konať čestne a bez klamstva.
Pravda ťa oslobodí..
Sebahodnotenie Ajky
Ajka z počiatku brala karty ako zábavu. Keď sa spolužiaci dozvedeli o jej schopnostiach
a požadovali jej pomoc, začala byť opatrná. Ak sa pýtali na možné písomky, jej odpoveď nebola
úplne jasná, to pre prípad, že by sa sekla.
Uvedomovala si, že sa jej veštenie vymklo z pod kontroly a v škole si o nej začali šuškať.
Bola nerôzna, ale aj napriek tomu si zachovala pokoj a chladnú hlavu. Nemala v úmysle priznať
sa, že dokazovanie jej jasnovidectva je jeden veľký podfuk. Správala sa nefér, hoci ona taký
pocit nemala.
Hodnotenie Ajky inými
Chlapci si z Ajky strieľali. Neverili jej schopnostiam. Jediný kto stál o jej služby bol Marek.
Keď mu vyšli zlé, no pravdivé karty, začal na ňu kričať a obviňovať ju, že si všetko vymýšľa.
Neveril jej a nazval ju podvodníčkou.
Spolužiak Vlado Ajkin podvod s lístočkami dobre poznal od svojho deda. V mysli vyslovil
malej veštici uznanie, keďže podfuk si nikto z prítomných nevšimol. Jasnovidku neprezradil, len
Marekovi povedal o jej podvode, aby nemal obavy z väzenia.
Pre dievčatá začína byť Ajka zaujímavá. Chceli aby im veštila. Zaujímalo ich nielen to, či
budú písať písomku, či ich učiteľka vyvolá, ale hlavne problémy s láskou a zamilovaním.
DEVIATY PRÍBEH: DAŤ NIEKOMU PUPKÁČA
Stručný obsah deviateho príbehu
Patrik spomína na roky, keď bol v nižších ročníkoch a od deviatakov dostával pupkáča.
Veľmi ho to v tom čase bolelo, ale bol presvedčený, že keď on vtedy dostával pupkáča, teraz
má právo pupkáča rozdávať. A rovno aj dievčatám.
Za svoju obeť si vybral siedmačku Sisu, dievča s pekným bruškom. Na akciu sa
pripravoval dlho a svedomito. Jeho čas prišiel jedno horúce májové popoludnie.
Sisa kráčala zo školy sama. Patrik ju dobehol na sídlisku a odzadu k nej pristúpil. Keď sa
Sisa otočila a spýtala sa ho čo robí na ich sídlisku, Patrik zmrzol. Nedokázal nič povedať. Na
svoje veľké prekvapenie ju pozval do kina. Začali spolu randiť a pri spomienke, že jej chcel
niekedy dať pupkáča, mu stiahlo od hanby i strachu žalúdok.
Etická analýza príbehu: Príbeh nesie posolstvo. Nikdy sa neodplácaj zlom za zlo. Nerob
iným to, čo sa ani tebe nepáčilo. Uvedomuje si toto hlavný hrdina?
Príbeh zároveň poukazuje na rozdielnosť pohlaví, na rešpektovanie opačného pohlavia.
Sebahodnotenie Patrika
Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Takýto názor zastával Patrik. k dievčatám
neprejavoval úctu, považoval ich za hlúpe kravy. Neriešil rozdiel medzi dievčatami a chlapcami.
Neštítil sa voči dievčatám použiť násilie.
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Sám seba považuje za vlka samotára. Pupkáče rozdáva sám, nemá žiadnych pomocníkov.
Teší ho, že mladší spolužiaci sa ho boja, len nechápe, prečo je ľahostajný dievčatám. Neznáša,
keď sa niekto z neho smeje. On nikomu na smiech nebude.
Hodnotenie Patrika inými
Sisi sa Patrik nepáčil. Podľa nej to bol veľký maco, ktorý si myslí, že je mafiánsky boss.
Bol pre ňu zbabelcom. Nepáčilo sa jej, že si svoje komplexy z detstva vybíja na menších. Cítila,
že hoci je dievča, musí si pred ním kryť chrbát. Nemala pred ním strach, lebo bola šikovná
džudistka.
Mladší žiaci sa Patrika báli. Bol pre nich postrachom. Aj štvrták Stano išiel zo školy radšej
zo Sisiu, lebo cítil, že sa stane obeťou Patrika.
Starší žiaci Patrika obdivovali. Videli v ňom pána školy, vládcu tried, chodieb a školského
dvora. Vnímali ho ako nasledovníka Frndžalicu, od ktorého dostával pupkáčov Patrik.
DESIATY PRÍBEH: DETEKTÍVKA
Stručný obsah desiateho príbehu
Simona je zvedavé a hĺbavé dievča. Všetko ju zaujíma, rada analyzuje. Počas
vyučovania sa musí vypýtať na záchod. Práve tu vypočuje rozhovor z chlapčenských záchodov.
Hlasy sa hádajú o Révayho aute. Vrátiť ho, alebo ho predať za pár šupov.
Simonu bola v šoku. Chcela zistiť, ktorým chlapcom hlasy patria. Kto ukradol matikárovi
auto? Záhadu túžila vyriešiť.
Vymyslela plán. Predstierala, že je jej zle od žalúdka a v záchvate nevoľnosti si pomýlila
záchody. s rukou na ústach vbehla do chlapčenských záchodov a zavrela sa v kabínke. Všimla si
len Osa, ale toho by nebonzla.
Etická analýza príbehu: Zaujímať sa o veci a dianie okolo nás, by malo byť
samozrejmosťou pre každého človeka. Reagovať na dianie, nebyť ľahostajný k ľuďom,
k spoločnosti. Zároveň treba mať na zreteli aj možné následky.
Sebahodnotenie Simony
Simona je dievča, ktoré rado sníva a má bujnú fantáziu . Miluje detektívky. Je hrdá, že
dedukcia je jej silnou stránkou. Ako to už s detektívmi býva, aj Simona je na všetko veľmi
zvedavá.
Predstavuje si, ako v novinách budú vytlačené veľké titulky, že siedmačka odhalila
školský zlodejský gang! Bystré dievča s intuíciou detektíva vyriešilo záhadu! Aj napriek odvahe
musí byť ostražitá, aby sa páchatelia nechceli zbaviť nepohodlného svedka.
Hodnotenie Simony inými
Chlapci na záchode v Simone nevidia nepohodlného svedka. z jej správania usudzujú, že
je asi len ďalšia tehotná v škole. Nepredstavuje pre nich nebezpečenstvo.
Simonina matka vidí svoju dcéru ako veľkého filozofa. Nie je naklonená jej analyzovaniu,
jej neustálemu ,,keby“.
Simonina stará mama má svoju vnučku rada. Teší sa na rozhovory s ňou. Detektívka je
vnučkou, ktorá svoju starú mamu poslúcha, aj keď jej to nie vždy vyhovuje.

VYUŽITIE V ETICKEJ VÝCHOVE V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ
Témou konania sa učiteľ etickej výchovy zaoberá nielen v ročníkoch, v ktorých mu to
ukladá tematický výchovno-vzdelávací program, ale aj v ostatných ročníkoch, nakoľko téma
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konania je veľmi aktuálna. Je dôležité aké formy a metódy učiteľ zvolí, no určite by nemal
vynechať zážitkové učenie.
Veľmi pekne vystihla podstatu etickej výchovy B. Šimonová. „Etická výchova nemôže
fungovať iba ako prezentácia téz o morálke, ako ponuka právd a príkazov. Ak má vstúpiť do
života, musí žiak isté situácie zažiť na vlastnej koži. Umenie ako také otvára možnosti do vstupu
spoločnosti cez jej étos- mravný základ, ktorý má svoje dimenzie v rovine pozitívnej i
negatívnej a je prostriedkom na vyjadrenie emócií“ (Šimonová, 2012, s.5).
Predstaviť dielo súčasných slovenských autorov v rámci etickej výchovy je veľmi vhodný
model vyučovacej hodiny. Na konaniach rovesníkov môžu žiaci pozorovať svoje vlastné konania
a ich následky. Zároveň sa oboznámia so sebahodnotením hlavného hrdinu i s hodnotením
jeho konania spolužiakmi. Literárne texty nám poskytujú širokú škálu na ich využitie v etickej
výchove. Texty knihy Chlapci padli z višne a dievčatá z jahody vykresľujú rôzne konania,
rôznych postáv, v rôznych situáciách. Vďaka dvojitej optike môžeme pozorovať aj hodnotenie
hlavných aktérov inými osobami.
Spomínané texty vo forme príbehov by mohol učiteľ využiť na hodinách etickej výchovy
v nasledujúcich ročníkoch pri daných tematických celkoch:
Piaty ročník: - poznanie a pozitívne hodnotenie seba; poznanie a pozitívne hodnotenie
druhých; tvorivosť v medziľudských vzťahoch.
Šiesty ročník: - identifikácia a vyjadrenie vlastných citov; kognitívna a emocionálna
empatia, pochopenie druhých, vžitie sa do situácie druhých; zvládnutie asertivity; pozitívne
vzory správania v histórii a v literatúre; prosociálne správanie.
Siedmy ročník: - objavenie vlastnej jedinečnosti a identity; etické aspekty integrovania
sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti.
Ôsmy ročník: - zdroje etického poznania ľudstva; ekonomické hodnoty a etika.
Deviaty ročník: - zdravý životný štýl; závislosti.

ZÁVER
Keďže žijeme v dobe, kedy školopovinné deti menej čítajú, vidím vhodnú príležitosť na
priblíženie diel slovenských autorov na hodinách etickej výchovy. Na hodinách literatúry sa
musí učiteľ držať textov, ktoré mu určuje učebnica, ale na etickej výchove môže vybrať text
podľa vlastného výberu.
Dielo Romana Brata a Gabriely Futovej: Chlapci padli z višne a dievčatá z jahody môže
byť tou knihou, s ktorou bude učiteľ rád pracovať na hodinách etickej výchovy. A zo svojej
pedagogickej praxe usudzujem, že príbehy zo spomínanej knihy oslovia vrstovníkov hlavných
hrdinov. Možno práve jazykom, ktorý autori zvolili, a tiež aktuálnosťou príbehov.
Touto prácou som chcela poukázať na význam literatúry na hodinách etickej výchovy v
sekundárnom vzdelávaní. Tiež som chcela upriamiť pozornosť na skutočnosť, že vďaka
príbehom, v ktorých hlavní aktéri konajú nemorálne, môžu žiaci predísť chybným
rozhodnutiam v živote. Šťastným človekom je ten, ktorý sa učí na chybách iných, nie svojich.
Verím, že moja práca bude prínosom pre učiteľov etickej výchovy aj žiakov. Verím, že
môže spestriť a obohatiť vyučovací proces, a tak pomôcť šíriť prosociálne správanie medzi
ľuďmi.
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KONANIE AKO ETICKÝ PROBLÉM V DIELE ROMANA BRATA
A GABRIELY FUTOVEJ: CHLAPCI PADLI Z VIŠNE A DIEVČATÁ
Z JAHODY
Eva JANČOVÁ
Abstrakt
Literárne dielo Chlapci padli z višne a dievčatá z jahody je vhodným motivačným nástrojom, ktorý
možno použiť na hodinách etickej výchovy. Príbehy poslúžia na to, aby žiaci pochopili a posúdili svoje
konanie v podobných životných situáciách, v akých sa nachádzajú literárne postavy. Cieľom práce je
vzbudiť u žiakov túžbu a rozhodnutie správať sa prosociálne.
Kľúčové slová: konanie, modelovanie postáv, etické problémy, dvojitá optika, prosociálne
správanie.

ÚVOD
Dnešná moderná, no zároveň pretechnizovaná doba je dobou, kedy človek k človeku má
akosi ďaleko. Ľudia sú si navzájom vzdialení, odcudzení a medziľudské vzťahy sú narušené.
Etická výchova nám dáva možnosť urobiť krok k tomu, aby sa to zmenilo. Vedie žiakov od mala
k tomu, aby mali k sebe bližšie, aby si vážili jeden druhého na základe osobnej hodnoty
každého človeka. Jej cieľom je vychovať človeka, ktorý sa správa prosociálne. Čo je teda
prosociálne správanie?
Roberto Roche Olivar prosociálnym správaním označuje také správanie, ktoré je
zamerané na pomoc alebo prospech iných osôb bez toho, aby dotyčný za to čakal odmenu
(Olivar 1992). Takéto správanie prináša trvalú radosť a je základom dobrých medziľudských
vzťahov.
Ak chceme nastoliť prosociálne vzťahy medzi ľuďmi, niekto sa musí začať prosociálne
správať ako prvý.
Myslím si, že je veľmi potrebné už od útleho detstva viesť deti k tomu, aby mali radosť
z toho, keď urobia niečo dobré pre iných ľudí, aby rozvíjali takýto typ správania, ktorý sa im
dostane do krvi a stane sa im vlastným.
Tému tejto práce som sa rozhodla spracovať preto, lebo chcem poukázať na to, že
literárny text, ku ktorému mám veľmi blízko, môže byť dobrým nástrojom na to, aby sa deti
naučili a rozhodli správať prosociálne.
Veď spoločnosť, v ktorej chýbajú prosociálne osobnosti, upadá mravne, ekonomicky aj
politicky.
Cieľom práce je, aby žiaci cez konkrétne literárne postavy odhalili seba samých, posúdili
svoje konanie a v podobnej životnej situácii konali prosociálne.
Práca je kompozične rozdelená na 3 kapitoly. Prvá kapitola - Modelovanie postáv a ich
konanie - sa vo všeobecnosti zaoberá správaním, konaním a formovaním človeka. Druhá
kapitola s názvom Dvojitá optika pohľadu na problém rozoberá všetkých 10 príbehov knihy
Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody a poukazuje na etické problémy v diele. Tretia kapitola
– Využitie v etickej výchove – sa zameriava na tematické celky, pri ktorých je možné jednotlivé
príbehy použiť.
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MODELOVANIE POSTÁV A ICH KONANIE V DIELE ROMANA BRATA
A GABRIELY FUTOVEJ: CHLAPCI PADLI Z VIŠNE, DIEVČATÁ Z JAHODY
Etika svojimi prirodzene filozofickými metódami skúma ľudské konanie, analyzuje javy
ľudskej psychiky a teoretickým usudzovaním o ich hodnote smeruje k základnému problému
existencie dobra a zla.
Stala sa tak náukou o rozlišovaní toho, čo je dobré a čo zlé. Problematika dobra a zla v
ľudskom konaní patrí k jej základným východiskovým kategóriám. Je vymedzením protikladu
ľudského konania, myslenia a cítenia. A to vymedzením protikladu mravného a nemravného,
správneho a nesprávneho, pozitívneho a negatívneho.
Dobro tak môžeme chápať ako to, čo spoločnosť považuje za mravné a hodné
nasledovania. Zlo je naopak deštruktívnou silou, ktorá deformuje ľudský charakter,
medziľudské vzťahy a spôsobuje rozdelenie. Zlo sa tak považuje za nemravné
a odsúdeniahodné.
V tomto zmysle konanie alebo čin sa spája so slovami ako voľba, sloboda, rozhodovanie,
zodpovednosť a zároveň dopad či dôsledky, ktoré sú ich výsledkom. Pokiaľ hovoríme
o dôsledku, nedotýkame sa len človeka ako jedinca, pretože konkrétny následok konania sa
vzťahuje na celé okolie, ktorého sa dotýka.
Položme si otázku: ,,Čo predchádza dobrému či zlému konaniu?” Ako som už spomenula
je to voľba a s ňou spojená sloboda rozhodovania. Voľba je ovplyvnená osobnými hodnotami
a sebahodnotením, teda hodnotovým systémom človeka. Hodnota v nemalej miere súvisí
s motívmi a motiváciou, ktoré môžeme charakterizovať ako pohnútku morálneho konania.
Voľba, sloboda, motív a hodnota sú atribúty rozhodovania, ktoré majú praktické určenie
konečného správania či konania s dôrazom na následky so sebou prinášajúce. Východiskom pre
tieto pojmy je myseľ, ktorá manipuluje s rôznorodými informáciami a analyzuje ich. Myslenie
vytvára základy pre vyvodzovanie záverov. “Obyčajná” myšlienka - je práve to zrnko v prachu,
ktoré ho rozvíri – ona rozvlní myslenie. Jeden starý múdry hinduistický hymnus hovorí: “Zasej
myšlienku a zožneš čin. Zasej čin a zožneš zvyk. Zasej zvyk a zožneš vlastnosť. Zasej vlastnosť
a zožneš osud!“ Myslím si, že v týchto veršoch sa stretávame s podstatou dobra a zla v
ľudskom konaní.
,,Antická pedagogická múdrosť hovorí: Zdĺhavá a obťažná je cesta vysvetľovania, ale
rýchla a účinná je cesta príkladu. Ďalšie latinské príslovie vyzdvihuje motivačnú silu učenia
podľa modelu: Slová letia, príklady priťahujú „ (Lencz, 1997, s. 22).
Učenie podľa modelu predpokladá, že najmä v mladom človeku existuje tendencia
k napodobňovaniu. Napodobňovanie je akousi identifikáciou človeka s modelovou osobou. Ako
modelové osoby môžu poslúžiť osoby, s ktorými sa žiak dennodenne stýka, ale aj osoby,
s ktorými žiak neprichádza do osobného kontaktu. Medzi také osoby môžeme zaradiť aj
literárnych hrdinov. Modelová osoba by mala u žiaka vzbudiť sympatie, úctu či vážnosť. Mala
by urobiť na žiaka dojem nielen svojimi etickými a prosociálnymi postojmi, ale aj inými
vlastnosťami a schopnosťami. A práve tu nám ponúka svoje miesto a priestor literárny text,
ktorý sa stáva výborným nástrojom na precítenie a získanie osobného zážitku cez stotožnenie
sa s literárnou postavou.
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J. Kulka vo svojej knihe Psychologie umění píše: ,,Umenie je zvláštny spôsob
medziľudského dorozumievania, ktorého prostredníctvom si človek osvojuje svet a zdieľa ho
spolu s inými „ (Kulka, 2008, s.399).
Literatúra preto nepochybne patrí k druhom umenia, ktoré majú v etickej výchove svoje
miesto. Jej možnosti sú rozsiahle a na každú tému si učiteľ môže nájsť text, ktorý mu pomôže
pri jeho práci. Literatúra ponúka hotové modely správania sa v rôznych životných situáciách.
Ponúka prosociálne modely postáv, ale i príklady na neprosociálne typy. Analyzuje príčiny ich
konania tak, že nám ich nepodáva v zaškatuľkovaných definíciách, ale prostredníctvom
umeleckého obrazu pôsobí na emócie a cez ne na etické postoje, ktoré sa dostávajú do citovej
pamäti prijímateľa. a o to by v etickej výchove malo ísť, aby ten, na ktorého je nasmerovaná,
nielen vedel, ale aj cítil, čo je dobré a správne a naučil sa podľa toho žiť a konať (Šimonová,
2012).
,,Cieľ a idea predmetu etická výchova sú náročné. Žiaci prichádzajú do školy s istými
vzorcami správania sa, ktoré si osvojili v rodine alebo od kamarátov. Ako a čím na žiakov
pôsobiť, aké metódy a postupy v edukácii uplatňovať, aby boli ochotní a neskôr schopní
primerane reagovať v rozličných situáciách? „ (Valica, Fridrichová, Kaliský, Rohn, Buvalová,
Bradová ,2011, s.80).
Na túto otázku si musí odpovedať každý učiteľ etickej výchovy, ktorý má obrovský
priestor na svoju realizáciu. Je na ňom, aké literárne vzory ponúkne svojim žiakom a pomôže
im pri budovaní vlastnej identity.
,,Pomoc pri budovaní vlastnej identity patrí medzi hlavné ciele etickej výchovy.
Budovanie identity znamená hľadať si svoje miesto“ (Valica, Fridrichová, Kaliský, Rohn,
Buvalová, Bradová, 2011, s. 21).
Príbehy z knihy Chlapci padli z višne a dievčatá z jahody ponúkajú modely postáv, ktoré
si budujú svoju identitu, ide o modely mladých ľudí zo súčasnosti. Každý žiak sa môže nájsť v
ktorejkoľvek postave . Cez konanie postavy si môže uvedomiť to svoje konanie, posúdiť vlastné
správanie a postoje, naučiť sa, ako konflikty, či už ich, alebo iných riešiť pokojne. Sporom sa
možno vyhnúť nedá, ale násiliu áno. Aby sme zabránili opakovaniu konfliktov, výchova musí
smerovať k podpore tolerancie, nie k podnecovaniu nenávisti. Správanie a konanie literárnych
postáv diela tak môže formovať jednotlivca i celú skupinu a zanechať stopy v spôsobe
formovania a modelovania charakterových čŕt mladých ľudí.

DVOJITÁ OPTIKA POHĽADU NA PROBLÉM V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH
TEXTU BRATA A FUTTOVEJ
Spoluautori diela Chlapci padli z višne a dievčatá z jahody, Roman Brat a Gabriela
Futtová, ponúkajú svojimi textami bohatý materiál, ktorý možno využívať na hodinách etickej
výchovy. Kniha čitateľovi predstiera 10 príbehov. Ide o príbehy tínedžerov, ktorí si hľadajú
svoje miesto či už v rodine alebo kol.ektíve. Každý príbeh je podaný z hľadiska chlapca i
dievčaťa, čím vznikajú dva rôzne opisy tej istej situácie, poukazujúce na to, že mužský a ženský
pohľad na tú istú udalosť sa môže diametrálne líšiť už v detstve.
Dvojitá optika pohľadu na konkrétny problém nás vovádza do vnútorného sveta oboch
pohlaví a poukazuje nám na odlišnosti vnímania toho istého problému očami dospievajúcich
dievčat a chlapcov.
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Príbehy sú písané rečou mladých ľudí a keďže ide o umenie pre deti, autor rešpektuje
jeho vývojové psychologické zvláštnosti, aby nebola narušená zrozumiteľnosť a prístupnosť
diela (Kulka, 2008).
„Žiak počas čítania jednotlivých príbehov a analýzy na hodine prežíva rôzne emócie:
radosť, smútok, hnev, zdesenie a pod., premýšľa nad vlastným predchádzajúcim konaním v
podobných životných situáciách a uvažuje o následkoch rozličných rozhodnutí. Vyvolanie
emócií zabezpečuje aktivizáciu myslenia, vytvára sa dobré východisko pre hodnotovú reflexiu
a napĺňanie cieľa vyučovacej jednotky „ (Valica, Fridrichová, Kaliský, Rohn, Buvalová, Bradová,
2011, s. 81).
Zmyslom hodnotovej reflexie je poukázanie na žiaducu hodnotu. Hodnotová reflexia cez
jednoznačne stanovené otázky vedie žiakov k uvažovaniu o význame hodnoty pre neho
samého, pre dobré spolužitie v triede, pre vytváranie a udržiavanie kamarátstiev, pre dobré
vzťahy v rodine a pod.
„Príbehy môžu veľmi dobre ilustrovať neobyčajnú motivačnú silu zážitkov a skúseností.
Prosociálne správanie spolu s nadväzujúcou reflexiou odkrýva vnútornú hodnotu činu
a dostatočne motivuje k prosociálnemu správaniu. Túto skutočnosť vyjadruje staré latinské
príslovie : Ex operibus lux, činy prinášajú svetlo“ (Lenz, 1997, s. 27).
Je dôležité upozorniť žiakov na to, že treba posilňovať len žiaduce správanie a žiaduce
hodnoty. Avšak v diele sa nachádzajú aj modely postáv, ktoré sa správajú nežiaduco. Tie
poslúžia ako príklad na nadobudnutie opačného postoja, napríklad neempatické správanie
vyvolá žiaduce empatické správanie. Negatívne skutočnosti existujú iba ako absencia
pozitívnych. Sú ako premietacie plátno, na ktorom sa má odrážať to pozitívne. (Olivar,1992).
Empatické vciťovanie sa do bolestí a radosti druhého, porozumenie pre potreby druhých
môže posilňovať ochotu a pohotovosť k pomáhajúcemu prosociálnemu správaniu.
„Empatia vzniká, keď v charaktere literárnej postavy rozpoznáme niečo zo seba samého.
Vcítiť sa pritom môžeme do akejkoľvek literárnej postavy, lebo všetky sú ľudskými bytosťami,
aj keď možno nesympatickými“ (Watts, 1998, s.77).
Bez tohto kúzla stotožnenia sa čitateľ neuvidí v postavách príbehu nič iného len
obyčajné, prázdne slová.
Zážitkové metódy vyučovania s kognitívnymi prístupmi k vyučovaniu vytvárajú dobrý
predpoklad k tomu, aby sa učiteľ na hodinách etickej výchovy vyhol teoretizovaniu bez
prepojenia s bežnými životnými situáciami. Výsledkom takto projektovaných hodín etickej
výchovy by malo byť vyústenie do konkrétnych činov v každodennom konaní žiaka (Valica –
Fridrichová et al, 2011).
V nasledujúcich častiach sú rozobraté všetky príbehy z knihy a zároveň jednotlivé
pohľady mužského a ženského aspektu na jeden a ten istý problém. V tejto časti je poukázané
aj na etické problémy, ktoré sa v príbehoch nachádzajú.
PRÍBEH POMSTA
V príbehu s názvom Pomsta môžeme poukázať na rôzne negatívne javy ako je samotná
pomsta, ponižovanie, opovrhovanie, krádež, spoluúčasť na nemorálnom konaní.
Pomstu ako takú môžeme definovať, že je to odplata niečím zlým za skutočnú alebo
zdanlivú krivdu. Ponižovanie je častým problémom v medziľudských vzťahoch, býva bolestivé
a keďže človek so svojím egom nerád prehráva snaží sa útoky vracať späť. Krádež môžeme
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chápať ako privlastnenie si cudzej veci za svoju. Spoluúčasť na nemorálnom konaní znamená
byť účastný spolu s inými na niečom nemorálnom. Prosociálne správanie s pomstou,
ponižovaním, krádežou neráta, vyžaduje si opačný postoj, ktorým je odpustenie, pochvala,
prisúdenie dôstojnosti ostatným ľuďom..a pod.
V príbehu vystupujú agresívne typy ľudí, ktorí narúšajú práva a city druhých používaním
fyzického, psychického a citového nátlaku a násilia. Tiež je možné poukázať na to, čo je to
svedomie.
Pod pojmom svedomie rozumieme vnútorný hlas, ktorý hovorí, čo máme alebo nemáme
robiť, alebo hodnotí, t.j. schvaľuje, respektíve odsudzuje to, čo sme urobili. V etike platí zásada,
že bezprostrednou a záväznou normou je svedomie. Človek sa môže aj mýliť, preto nemožno
od neho vyžadovať, aby vždy konal správne. Treba však požadovať, aby konal podľa svedomia
(Lencz, 1999).
Mužský aspekt : podľa Marka
Marek ako typ chlapca, ktorý chce zapadnúť do partie urobí aj to, čo by za iných
okolností možno nikdy neurobil, dá sa nahovoriť na krádež učiteľovho auta a ukryje ho v garáži
svojej spolužiačky. Motívom tohto skutku je jednak túžba po uznaní zo strany silnejších
osobnosti v triede, tiež pomsta učiteľovi za ponižovanie žiakov. Konanie Marka sprevádza
strach, bojí sa toho, že jeho čin zistia a potrestajú, no pohŕdanie spolužiakmi ho núti prekonať
ho. Typy antisociálneho správania zo strany Markových spolužiakov navodzujú tému
vykorisťovania a zneužívania druhých v prospech seba. Marek postupne začína vnímať svoj
vnútorný hlas, ktorý jeho skutok odsudzuje. Je zhrozený z toho, že následkom jeho konania
učiteľ dostal infarkt.
Ženský aspekt: podľa Petry
Petra sa nečakane zaľúbi do školského idola dievčat, ktorý je chuligán, frajer a prepadlík.
Dostane ju jeho prejav gavalierstva v školskej jedálni, kedy jej po páde obeda ponúkne svoju
porciu. Petra nevie zabudnúť na jeho úsmev, prekáža jej len partia chalanov, do ktorej jej
vysnívaný patrí. Verí, že on je iný. Rozhodne sa zariskovať a kvôli nemu sa spolupodieľať na
krádeži auta. Uvedomuje si, že to, čo koná nie je správne, ale túžba upútať na seba pozornosť
milovanej osoby je silnejšia než nejaké výčitky svedomia. Samú seba presviedča, že to čo robí,
nie je zlé, ba dokonca to označuje za pomoc. Spoluúčasť na krádeži neposudzuje ako
nemorálny skutok.
PRÍBEH HUSLISTKA
Príbeh Huslistka poukazuje na jeden častý negatívny skutok medzi deťmi a to je
posmievania sa a prezývanie sa. Takýto spôsob správania sa zo strany rovesníkov spôsobuje u
dotyčnej osoby nadobudnutie pocitu menejcennosti, hanby a v konečnom dôsledku znižovaniu
sebavedomia. O to krutejšie to je, keď posmech a prezývky súvisia so zdravotnými problémami.
Neschopnosť prejaviť empatiu môžeme pokladať za kľúčový problém tohto príbehu.
Ďalší aspekt, ktorý umožní lepšie pochopiť správanie detí, je sebachápanie
a sebaoceňovanie. Sebachápanie je súhrn informácii, ktoré má človek o sebe a sebaoceňovanie
je hodnotenie seba. Sebahodnotenie ovplyvňujú informácie, ktoré má človek o sebe, ale aj
vlastné city, postoje a hodnotová orientácia (Lencz, 1999).
Ďalším problémom, s ktorým sa hrdinka pasuje je neúspech v škole. Neúspešní žiaci však
nie sú predurčení na to, aby sa z nich stali problémoví ľudia. Dôležité je objaviť v nich niečo
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pozitívne a rozvíjať to. Alfou a omegou takého výchovného pôsobenia je pomáhať žiakovi
k pozitívnemu sebaoceňovaniu a pocitu úspešnosti.
Ženský aspekt: podľa Anny
Anna pre svoju záľubu, hru na husliach, získa v škole prezývku ,,Vrzgaňa“. Tvári sa, že ju
to netrápi, no nie je jej to jedno. V škole sa jej nedarí, nezažíva žiaden úspech. Jediná hodina,
na ktorej sa cíti dobre je hudobná výchova. Zo strany spolužiakov sa jej dostáva len nezáujem,
nevšímavosť a posmech. Sprevádza ju neustály pocit hanby, pretože raz po epileptickom
záchvate v škole sa prebrala pocikaná. Tvrdo trénuje na husliach, mysliac si, že aspoň takto
získa očakávané uznanie zo strany spolužiakov. Počas vystúpenia zažíva ešte väčšie sklamanie,
keď jej hru nesledujú ani spolužiaci ani učitelia, ktorí sú otočení chrbtom a rozprávajú sa. Pri
záverečnom potlesku sa cítila nachvíľu obdivovaná, avšak úplne ju dorazil výkrik z hľadiska:
„Vrzgaňa pošťaná!“ Od tej chvíle sa už do tejto školy nechcela vôbec vrátiť.
Mužský aspekt: podľa Ruda
Rudo je slušne vychovaný chlapec, čomu nasviedča aj jeho vystupovanie a výzor. Zo
strany spolužiakov práve preto pociťuje výsmech, no pomerne často sú to aj zauchá a kopance.
Niekedy má pocit, že za to môžu jeho rodičia, ktorí ho tak vychovali, a preto ich nenávidí. V
triede o ňom kol.uje chýr, že je teplý. On vie, že to tak nie je, pretože sa mu páči spolužiačka
Anna. Páči sa mu ako hrá na husliach a tiež porovnáva jej budúcnosť s tou svojou. Ona bude
ľuďom prinášať radosť a z neho sa budú len smiať. Rudo veľmi túži po tom, aby ho chlapci
z triedy brali medzi seba. Premýšľa nad tým, že ukradne triednu knihu, aby sa chlapci vyhli
neospravedlneným hodinám, alebo že v šatni ukradne peniaze a pozve ich na pivo. Avšak na
toto nenájde odvahu. Pri Anninom vystúpení je uchvátený jej hrou, teší sa z jej úspechu, tlieska
jej, avšak túžba zbaviť sa imidžu debila je väčšia pred jeho vnútornými citmi, a tak sa pripája
k davu a hanlivo kričí na Annu.
PRÍBEH VEĽKÝ MÁG
V príbehu Veľký mág sa naskytuje možnosť upozorniť žiakov na to, že stávky a kupčenie
nepatria medzi pozitívne formy konania. Pozornosť je možné upriamiť aj na problém
nesympatie medzi ľuďmi a na to, ako ju odstrániť. Antipatiu možno chápať ako odpor alebo
nechuť k druhým osobám, veciam či činnostiam. Prosociálne správanie si vyžaduje toleranciu aj
k osobám, ktoré sú nám nesympatické.
Tiež tu je možnosť vyzdvihnúť jednu z asertívnych techník, ktorou je kompromis,
prijateľný pre obe strany. Ide o to, aby sa deti naučili tolerovať iný názor, zľavili zo svojich práv
a požiadaviek v záujme udržania dobrých vzťahov a v súlade s asertívnym a prosociálnym
spávaním.
Mužský aspekt: príbeh podľa Paľa
Paľo sa naučí od svojho otca zopár trikov a kúzel, ktoré predvádza v škole. Odmenou za
to mu často býva desiata, keksy, džúsy, jednoducho to, čo doma nemá. Touto svojou
šikovnosťou sa mu patrične dvíha aj jeho sebavedomie. Jeho najväčšou výhrou je mylné
presvedčenie, že triky zaberú aj na Moniku, ktorá sa mu dlhú dobu páči. Je ochotný minúť celú
výhru na zmrzlinu s Monikou, len aby sa jej zapáčil.
Ženský aspekt: príbeh podľa Moniky
Moniku hryzie svedomie pre veľký odpor a nesympatiu k Paľovi. Chce vypustiť z hlavy
negatívne emócie, a tak sa mu vyhýba. Napadlo ju riešenie, že keď mu nejako pomôže, očistí si
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svoje svedomie a výčitky stíchnu. Zaujme ju Paľov trik a nechá sa od neho pozvať na zmrzlinu.
Robí to len preto, aby učičíkala svoje pohnuté svedomie. Prekonáva samu seba, líže zmrzlinu
jednu za druhou len preto, aby nemusela rozprávať, usmieva sa len preto, že to už má za
sebou. Veľký mág netušil, že jeho triky na ňu neplatia.
PRÍBEH HRDINKA
Príbeh Hrdinka nám ako jediný z tejto knihy okrem ženského pohľadu ponúka nie typický
mužský aspekt, ale pohľad zvieraťa – psa. Do popredia sa dostáva jeho túžba po prejavoch citu
zo strany človeka, túžba po dobrom zaobchádzaní s ním ako so živou bytosťou. Príbehom sa
tiahne aj motív strachu a rešpektu človeka pred zvieraťom. Tiež je možné poukázať na pud
sebazáchovy v krajných životných situáciách. Ľudský pohľad nám ponúka pracovať s motívom
uznania zo strany druhých, ak človek dokáže zmobilizovať svoje sily.
Ženský aspekt : príbeh podľa Eriky
Erika prežíva strach z ozrutného psa za plotom školy. Neznáša hodiny telesnej výchovy
vonku, pretože si neustále predstavuje, čo by sa stalo, keby pes preskočil plot. Jej predstava sa
stane realitou a ona sa ocitne zoči-voči ozrutnému zvieraťu. Všetci spolužiaci zutekajú a ona
zostáva s veľkým strachom sama napospas osudu. Vnútorný inštinkt jej káže odhodiť loptičku,
za ktorou sa pes rozbehne. Pochopí, že pes sa chce s nimi len hrať. Údiv a uznanie spolužiakov
z nej urobia hrdinku, o ktorej sa rozpráva po celej škole.
Mužský aspekt: príbeh podľa Herkula (psa)
Herkules je psom školníka Frica, ktorý sa nie vždy k nemu správa slušne. Často je smutný,
že mu ľudia nerozumejú. Nebol psom, ktorého tešilo, že sa ho ľudia boja. Práve naopak,
nechcel, aby sa ho deti báli, ale aby sa s ním hrali. Túžil po tom, aby sa s ním ľudia pomaznali
a prejavili mu svoju pozornosť. Jeho túžba sa naplnila, keď sa mu podarilo preskočiť plot.
Nerozumel postoju detí, ktoré sa ho báli. On to chápal a bral ako hru, z ktorej sa veľmi tešil.
PRÍBEH POTKAN
Hlavným etickým problémom príbehu Potkan je neschopnosť prijať a pochopiť odlišnosť
iného človeka, v tomto prípade rómskeho spolužiaka. Svoju rolu tu zohrávajú aj predsudky.
Prekonávanie predsudkov si však vyžaduje aktívnu toleranciu, ktorej hybnou silou je snaha
pochopiť toho druhého a porozumieť jeho inakosti. Cestou k porozumeniu je výchova
k tolerancii. Príbeh tiež odkrýva zlú sociálnu, ale aj morálnu situáciu v rómskych osadách.
Poukazuje na negatíva života v prostredí, v ktorom hrdina vyrastá: krádeže, fajčenie,
alkoholizmus, sexuálny život medzi členmi rodiny a pod. Príbeh môže motivovať žiakov k tzv.
sociálnej empatii, ktorá sa vzťahuje na celý národ, spoločenskú alebo etnickú skupinu. Tiež je
hybným motorom k tomu, aby sa žiaci naučili obdarovať jeden druhého, aby boli schopní
podeliť sa a pomôcť si. Je mylné myslieť si, že výhody má iba ten, koho obdarúvame alebo
komu pomáhame. V skutočnosti prosociálne správanie prináša hlboké uspokojenie tomu, kto
daruje alebo pomáha. Skúsenosti ukazujú, že väčšine ľudí nerobí ťažkosti správať sa
prosociálne voči ľuďom, ktorí sú nám sympatickí. Ťažšie je však uplatňovať prosociálnosť voči
ľuďom, ktorí svojím správaním, výzorom alebo negatívnymi vlastnosťami vzbudili našu
antipatiu.
Mužský aspekt: príbeh podľa Jana
Jano je cigánsky chlapec, ktorý žije v rómskej osade. Nepáči sa mu spôsob života
a prostredie, kde žije. Po stretnutí s farárom, ktorý mu ukazuje, že žiť sa dá aj inak, by to chcel
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zmeniť. Začína čítať knihy a spoznáva iný svet. Chce sa začať učiť, aby zarobil peniaze a mohol
pomôcť svojej rodine, no musí to ešte vydržať. Zažíva smútok, pretože stratil svojho miláčika potkana, ktorého mu dali chlapci z osady schválne zjesť. Myslel si, že to bol upečený zajac. Po
tomto incidente Janovi v škole prischne prezývka Potkan.
Ženský aspekt: príbeh podľa Emy
Ema samu seba označuje za smoliarku, ktorá priťahuje jednu nepríjemnosť za druhou.
Pripisuje to tomu, že sa narodila v piatok trinásteho. To, že je smoliarka sa jej potvrdilo aj
vtedy, keď hrali v škole hru na anjela a ona si vytiahla lístok, na ktorom bolo meno spolužiaka,
ktorý jej bol totálne nesympaticky. Bol to Cigán Jano Čonka, ktorého všetci volali Potkan. Nikto
sa s ním nekamarátil, pokladali ho za hlúpeho a smrdel im. Byť anjelom znamenalo pomáhať
svojmu vyžrebovanému spolužiakovi. Ema spočiatku odmietla pomáhať Janovi a nechcela ho
ničím obdarovať. No keď ju každý deň čakalo nejaké milé prekvapenie od svojho anjela,
rozhodla sa v posledný deň zmeniť svoju zaujatosť a konať. Nenápadne podstrčila na lavicu
Janovi svoju desiatu a plyšáka – potkana . Očakávala, že vždy smutný Jano sa bude teraz
usmievať. Zachmúrený Jano však hádže desiatu aj s filmovým potkanom do koša.
PRÍBEH STRIPTÍZ
V príbehu Striptíz môžeme upriamiť pozornosť na hodnotu priateľstva. Priateľstvo
môžeme definovať ako obojstrannú prosociálnosť. Ono je spravidla opodstatnené vzájomnou
sympatiou, duševným porozumením, poskytovaním pomoci, ochrany, náklonnosťou
k spolupráci a pod. Tiež je možné poukázať na výhody, ale aj nevýhody stávky. Prehra v stávke
môže priniesť problémy a ťažkosti. Výsmech medzi spolužiakmi kvôli vonkajšiemu zjavu má tiež
svoje zastúpenie v tomto príbehu. Možno ho chápať ako istý druh šikanovania. Príbehom
rezonuje aj motív odplaty zlým za zlo.
Ženský aspekt: príbeh podľa Evy
Eva má rada šport, spolu so svojimi kamarátkami chodí na volejbalový krúžok, sú dobrá
babská partia. Po každom tréningu ich čaká rituál – sprcha a mlieko. Tam nachádzajú miesto
pre svoje intímne rozhovory. Hanblivosť im nedovoľuje vyliezť zo sprchy, keď zistia, že ich
špehuje spolužiak Bročko. Eva naberie odvahu a nahá odchádza pre uteráky. Hoci vyzerá
vyrovnane, v duchu zúri a hanbí sa. Ráno sa odpláca Bročkovi, keď mu pred celou triedou dáva
poriadne zaucho.
Mužský aspekt: príbeh podľa Bročka
Bročko predstavuje typ chlapca, ktorému sa spolužiaci smejú, že je tučný, a že máva
smolu. Uzatvára stávku s triednym mágom, pri ktorej najprv vyhráva, no potom sa dostáva do
poriadneho dlhu. Dohodnú sa na odpustení, keď bude špehovať dievčatá v sprche. Nič iné mu
neostáva, a tak stávku prijíma. Špehovať dievčatá mu nie je príjemné, ale inú šancu nemá.
Týmto neuvedomelým konaním na seba privolá dvojitý trest. Prvý je posmech chalanov a facka
od školníka a ten druhý – facka od dievčaťa pred celou triedou, čo bola pre neho poriadna
hanba.
PRÍBEH ZÁPASNÍK
Príbeh Zápasník nám odhaľuje častý problém mnohých rodičov, ktorí si myslia, že
porovnávaním svojho dieťaťa s inými, ho motivujú k lepším výsledkom. Aj hrdinka tohto
príbehu bojuje s týmto problémom. Porovnávanie zo strany dospelých pôsobí na mladého
človeka ako upieranie a nerešpektovanie jeho vlastnej identity. Spôsobuje mu tým nízku
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sebaúctu. Roberto Roche Olivar definuje sebaúctu ako relatívne stále vedomie a hodnotiaci
úsudok, ktoré si osoba urobí o sebe vo vzťahu k pozitívnym želaným vlastnostiam, jej základom
je poznanie vlastných možností, spoločenských vzťahov, postojov a správania (Olivar, 1992).
Falošná nádej a sklamanie sa v láske sú tiež zakomponovanými prvkami v texte. Treba
poznamenať, že vlastné bolestné skúsenosti pomáhajú pochopiť druhých, ktorí sa nachádzajú v
podobnej situácii.
Mužský aspekt: príbeh podľa Zola
Zolo je zápasník, tak ako bol jeho otec. Zápasenie však nie je jeho jediná záľuba, bavia ho
aj iné veci ako plávanie, atletika či fotografovanie. Tvrdo drie na tréningoch, a potom v škole
často nedáva pozor. Sníva o Petre, do ktorej sa zaľúbil, no ona si ho nevšíma. Trápi ho, že mu
nevenuje ani jeden pohľad. Kvôli nej zažil už nejeden trapas. Napríklad ten, keď v parku
napadol jej brata, mysliac si, že je to nejaký lupič. Namiesto uznania a poďakovania sa mu
dostalo vynadané. Chce sa dať preložiť na inú školu, aby zabudol na Petru.
Ženský aspekt: príbeh podľa Heleny
Helena je tajne zaľúbená do spolužiaka Zola. Zaľúbila sa do neho na základe klamlivého
pocitu, že sa mu páči. Tajne na neho hľadí a dúfa, že ju osloví. Zolo sa akosi nečiní a ona nechce
urobiť prvý krok, aby sa nestrápnila. Je jej nepríjemné aj to, že ju matka vždy porovnáva s jej
najlepšou kamarátkou Petrou, ktorú obletujú všetci chlapci z triedy. Oči sa jej otvoria, keď si
prečíta lístok, ktorý kol.uje po triede a je na ňom napísané, že Zolo je zaľúbený do Petry.
Pochopí, že to Zolo nezízal na ňu, ale na jej spolusediacu, čiže Petru. Uvedomila si, že videla len
to, čo chcela vidieť. Nabrala odvahu a Zolimu napísala, že u Petry nemá šancu, ona už tajne
chodí s iným.
PRÍBEH JASNOVIDKA
V príbehu Jasnovidka sa nám odhaľujú vážne etické problémy, ktoré sú v súčasnosti
medzi mladými ľuďmi aktuálne. Ide o kupčenie a dilerstvo s drogami. Je potrebné poukázať na
to, čo drogy spôsobujú, aké následky zo sebou prinášajú. Táto psychotropná látka ovplyvňuje
myseľ, vôľu a úsudok človeka a môže vyvolať závislosť známu ako návyk. Ich konzumácia sa
často spája s celkovým nepokojom, stratou sebadôvery a nedostatkom sebavedomia. Ďalšou
témou, ktorá sa spája s príbehom je veštenie z karát ako aj získanie pocitu uznania podvodom.
Je potrebné poukázať na to, že takýto spôsob pozitívneho hodnotenia druhých nie je správny.
Tiež je potrebné prízvukovať žiakom, že sa musia naučiť vedieť povedať nie, v situáciách,
s ktorými vnútorne nesúhlasia.
Ženský aspekt: príbeh podľa Ajky
Ajka sa zaujíma o veci medzi nebom a zemou. Ide o sny a ich vykladanie, ktoré sa jej darí
úspešne predpovedať. Najprv si to uvedomuje len na sebe samej, no neskoršie sa jej začnú
zverovať a vypytovať na svoju budúcnosť aj spolužiaci. Stáva sa akousi jasnovidkou celej triedy,
čo jej prináša patričný obdiv. Okrem vykladania karát však pred spolužiakmi, robí rôzne triky,
ktorými ich ohuruje.
Mužský aspekt: príbeh podľa Vlada
Vlado sa ocitol na jednom vystúpení jasnovidky Ajky, kde ho dotiahol spolužiak Marek.
Po tomto vystúpení ponúka spolužiakovi na predaj marihuanu, pretože potrebuje peniaze pre
dílerov, ktorým dlhuje veľký obnos. Horšie je, že už siaha aj po tvrdších látkach a neustále
potrebuje viac peňazí. Kradne a predáva veci svojich rodičov, aby mal na drogu. Nahovára
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spolužiaka na to, aby auto, ktoré skryli učiteľovi aj predali a peniaze si rozdelili. Vidina získania
veľkých peňazí sa mu rozplýva, keď spolužiak odmieta spoluúčasť na tomto nemorálnom
skutku.
PRÍBEH DAŤ NIEKOMU PUPKÁČA
Príbeh Dať niekomu pupkáča odhaľuje problém šikanovania na školách. Existuje
množstvo definícii a opisov pojmu šikana. Mierne sa odlišujú, ale z veľkej časti hovoria o tom
istom. Šikanovanie je to, keď niekto úmyselne a opakovane ubližuje druhým. Znamená to, že
dotyčná osoba niekomu, kto sa nemôže brániť, robí niečo nepríjemné, niečo, čo si neželá, čo
mu ubližuje alebo ho zraňuje. Hrdina príbehu šikanuje druhých preto, lebo sa chce pomstiť,
odplatiť sa za to, že šikana bola kedysi páchaná na ňom samom. Prosociálne správanie
odsudzuje akýkoľvek druh šikany, či už ide o fyzickú šikanu (kopanie do druhých, bitky,
štípanie, sácanie do steny a pod.) alebo aj psychickú šikanu (prezývanie sa, posmievanie sa,
slovné útoky, nadávky, vyhrážanie a pod.). Dôležité je, aby žiaci pochopili, že nie je správne
schvaľovať agresívne správanie spolužiakov, nečinne sa prizerať šikanovaniu, odsudzovať
niekoho, kto je iný ako ostatní, slabší alebo má nejaký fyzický hendikep.
Mužský aspekt: príbeh podľa Patrika
Patrik je chlapec, ktorý zažíval v škole šikanovanie zo strany starších spolužiakov. Išlo
o plieskanie mince na pupok. Keď sa on stáva deviatakom, robí to isté mladším žiakom. Avšak
rozhodne sa byť ešte drsnejší. Zaumieni si, že pupkáčov bude dávať aj dievčatám. Povesť
o ňom sa šírila celou školou a to mu dodávalo veľké sebavedomie. Rozhodol sa, že pupkáča
musí dať aj dievčaťu, ktoré ma najkrajšie brucho na škole. No keď sa stretne zoči-voči
s vybratou obeťou, zostane zaskočený a prekvapený a nezmôže sa na nič, len na to, že ju pozve
do kina. Po pár dňoch si uvedomí, že sa mu páči a hanbí sa za to, že jej chcel ublížiť.
Ženský aspekt: príbeh podľa Sisy
Sisa je dievča, ktoré uchvátilo bojové umenie – džudo. Vďaka tomuto športu získava
slobodu a značne sa jej zdvihne sebavedomie. Túži získať červený pás, čo bude odmena za jej
odvedenú drinu. V škole robí osobného strážcu mladším spolužiakom, lebo sa boja chlapca,
ktorý ich šikanuje. Jeho zlostné pohľady upútali jej pozornosť a začala si na neho dávať väčší
pozor. Zistila, že ju prenasleduje, no ona nevydrží čakať na útok. Svojím bojovým postojom ho
tak zaskočí, že namiesto pupkáča ju čaká pozvanie do kina.
PRÍBEH DETEKTÍVKA
Etický problém, ktorý sa vynára v príbehu Detektívka je povedať alebo nepovedať pravdu
o zločine.
Otázka pravdy a lži patrí od nepamäti k obligátnym témam etiky a v dnešnej dobe
nadobúda osobitný význam. Pod pojmom pravda chápeme výrok alebo presvedčenie, ktoré
zodpovedá skutočnosti (Lencz, 1999). Je dôležité viesť žiakov k tomu, aby žili v pravde, hovorili
pravdu a šírili pravdu.
Ženský aspekt: príbeh podľa Simony
Hrdinka príbehu Simona má rada detektívne príbehy. Aj ona sama rada pátra a odhaľuje
utajené skutočnosti. Jednou z nich je odhalenie zločincov, ktorí ukradli učiteľovi auto. Náhodne
si vypočuje rozhovor chlapcov na záchode, ktorí sa o tom rozprávajú. Túži vypátrať, kto za tým
je, a tak predstiera, že potrebuje vracať a vbehne na chlapčenský záchod. Odhalenie ju šokuje,

323

LITERATÚRA V ETICKEJ VÝCHOVE

keď zistí, že jeden z chlapcov je jej brat. Aj keď je jej učiteľa ľúto a chcela by, aby pravda vyšla
najavo, nedokáže svojho brata bonznuť.
Mužský aspekt: príbeh podľa Jara
Jaro sám o sebe tvrdí, že sa dopustil krádeže, keď zjedol pol kila tresky a nerozdelil sa
s rodičmi a súrodencami. Hnačku, ktorá ho postihla na druhý deň berie ako trest, že bol
pachltný. V škole na záchode prežije niekoľko hodín a dozvedá sa, kto stojí za krádežou
ukradnutého auta. Chystá sa ísť do riaditeľne a oznámiť, kto je vinník, aby aspoň takto odčinil
svoj zlý skutok s treščím šalátom.

VYUŽITIE V ETICKEJ VÝCHOVE
Využitie literárnych textov v etickej výchove je veľkým prínosom. Žiaci cez stotožnenie sa
s postavami príbehov sú vtiahnutí do témy, motivuje ich to k ďalšiemu uvažovaniu nad sebou
samým, nad svojim konaním a tiež nad konaním iných osôb.
Texty nie sú ohraničené vekovosťou a dá sa s nimi pracovať v rôznych ročníkoch v
súvislosti s rôznymi témami etickej výchovy. Sú využiteľné pri tematických celkoch: kognitívna
a emocionálna empatia, pochopenie druhých, vžitie sa do situácie druhých, čeliť manipulácii
a tlaku skupiny, pozitívne a negatívne vlastnosti, vzťahy medzi chlapcami a dievčatami,
priateľstvo a láska, tolerancia, rešpektovanie inakosti, pravda a lož, vedieť povedať nie atď.
Žiaci za pomoci učiteľa identifikujú posolstvo príbehu, prenesú ho do etickej roviny a cez
aktívny zážitok dospejú k prehĺbeniu porozumenia literatúry.
Vyvodením záveru každého príbehu možno dôjsť k podstate prosociálnosti a
k uplatňovaniu zlatého pravidla mravnosti. ,, Čo nechceš, aby robili ľudia tebe, nerob ani ty
druhým.“ Ak nie som prosociálny, nebudem schopný alebo ochotný robiť inému to, čo by som
chcel, aby druhí robili mne.

ZÁVER
Využitie literárnych textov vo vyučovacom procese predmetu Etická výchova je
výborným prostriedkom poznávania skvostu literatúry a zároveň výchovným prostriedkom,
ktorý žiakom cez konkrétne postavy pomôže pochopiť ich vlastné konanie.
Aj keď dvaja robia ,,to isté“nebýva to nikdy hodnotovo celkom totožné, pretože každý
koná v inej situácii. Napriek tomu jednotlivé situácie, v ktorých sa literárni hrdinovia ocitajú,
môžu pomôcť žiakom k tomu, aby sa oni vo svojom každodennom živote rozhodli správať
prosociálne.
Svojou prácou som chcela poukázať na to, že aj z negatívneho konania literárnych postáv
sa môžu žiaci poučiť a môžu si vziať príklad pre to, aby cez následky konania literárnych
hrdinov pochopili, čo je správne a čo nie.
Verím, že moja práca bude prínosom pre žiakov, spestrí vyučovací proces a zároveň
poslúži ako model, ktorý môžu učitelia etickej výchovy využiť na svojich hodinách.
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SEBAPOZNÁVANIE A SEBAHODNOTENIE PROSTREDNÍCTVOM
DIELA GABRIELY FUTOVEJ DOKONALÁ KLÁRA
Eva CHLÁDKOVÁ
Abstrakt
Literatúra vychováva i vzdeláva, pomáha pretvárať a poznávať svet človeka. Patrí k druhom
umenia, ktoré majú v etickej výchove svoje miesto. Človek prostredníctvom literárnych hrdinov môže
usmerňovať svoje správanie v rôznych životných situáciách a plniť svoje malé i veľké životné ciele.
Pomáha zvládať záťažové situácie a otvoriť cestu k osobnostnému rozvoju v sociálnej oblasti.
Pochopením literárneho textu so schopnosťou vyjadriť zážitok, má učiteľ možnosť rozvíjať kultúrnosť
a vkus žiaka. Prostredníctvom umeleckého textu cez zážitok, prechádza ku kritickému mysleniu o sebe
a iných ľuďoch.
Kľúčové slová: Sebapoznávanie, sebahodnotenie, ľudská dôstojnosť a sebaúcta, transfér
poznatkov, interpretácia diela, sebareflexia.

ÚVOD
Cieľom práce je poukázať na možnosti využitia literatúry a tvorivej dramatiky v etickej
výchove. Správny výber literárnych textov pomáha pri výučbe, núti nás k zamysleniu
a správnemu rozhodovaniu. Ak si napríklad neodpúšťame starosti s niektorými našimi
nedostatkami, pociťujeme kvôli nim pocit menejcennosti. Na jednej strane skresľujú predstavy
človeka o jeho mieste na svete, na druhej strane skresľujú jeho predstavy o vonkajšom svete.
Pre každú spoločnosť je dôležitý nejaký zmysel a na základe určitých pravidiel, ktoré v
spoločnosti stanovuje, sa vytvára priestor k tomu, aby sa k zmyslu spoločnosti dostával človek v
zásade etických a morálnych zásad. Život človeka treba chápať ako dar so všetkými kladmi aj
nedostatkami.
Prvá kapitola ponúka prehľad etických hodnôt, východiskových pojmov a cieľov etickej
výchovy a zároveň približuje problematiku výchovy k hodnotám.
K najdôležitejším ľudským hodnotám patrí rodina, práca, príbuzní a priatelia. Jedna
z vecí, ktorú by sme mali urobiť, aby sme boli lepší, dokonalejší, je naučiť sa dobre poznávať
seba a druhých. Poznať človeka znamená zachytiť, zaznamenať jeho dobré aj zlé stránky,
poznať jeho problémy, ciele, túžby a vyjadriť svoj názor na iného človeka. Nie je dobré, keď
podľahneme tým, ktorí chcú s nami manipulovať a rozkazovať nám. Keď sme samostatní
a kritickí k druhým aj k sebe, získavame nezávislosť. Sebapoznávaním a sebahodnotením
človeka získavame obraz o sebe, svojom správaní a o vzťahoch k iným ľuďom.
V druhej kapitole ponúkame možnosti využitia literatúry v etickej výchove.
Človek prostredníctvom literárnych hrdinov môže usmerňovať svoje správanie
a dosiahnuť splniť svoje malé aj veľké životné ciele. Na ceste k splneniu našich cieľov sú
prekážky, ktoré možno riešiť.
Tretia kapitola predstavuje využitie etických hodnôt prostredníctvom postáv literárneho
diela. Literatúra a dramatické aktivity ponúkajú prosociálne modely správania sa v rôznych
životných situáciách a analyzujú príčiny ich konania. Prostredníctvom umeleckého obrazu
pôsobia na emócie a etické postoje. V etickej výchove ide o rozoznanie a posúdenie dobra, aby
človek cítil a naučil sa podľa toho konať a žiť.
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SEBAPOZNÁVANIE A SEBAHODNOTENIE V ETICKEJ VÝCHOVE
Etická výchova patrí do vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty a zameriava sa na
budovanie duševného a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Cieľom vzdelávacej oblasti je
vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a
k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto.
Pripravuje mladých ľudí k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na
pracovisku, v národe a medzi národmi. Hlavným cieľom etickej výchovy je prosociálne
správanie žiaka, osvojenie si základných foriem komunikácie, vážiť si osobnosť každého
človeka, pozitívne hodnotiť seba aj druhých, byť tvorivý, iniciatívny a schopný vyjadriť svoje
city. Výchova k prosociálnosti je dlhým a náročným procesom, ktorý zahŕňa všetky vekové
kategórie a kladie dôraz na rozvoj etických a morálnych hodnôt, akými sú napríklad dobro
a pravda (Štátny vzdelávací program, 2011).
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k:
 sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
 hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla,
 spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania,
 spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov,
 zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem,
 rozvíjaniu sociálnych zručností,
 formovaniu spoločenstva žiakov,
 vcíteniu sa do položenia iného človeka,
 poznaniu a uvedomeniu si svojich osobnostných vlastností,
 uvedomeniu si, ako sa ja sám, ale aj iní okolo mňa, správajú, reagujú v konfliktnej
situácii, tolerovaniu názorov, správania a prežívania iných,
 predchádzaniu agresívnym a únikovým formám správania a konania.
Etická výchova sa realizuje cez štyri zložky – cieľ, obsah, výchovný štýl a metódy
(Ivanová, Kopinová, Líšková, 2005, s. 4). Súvisí aj s inými vyučovacími predmetmi a využíva
etickú stránku učiva. Môže využívať úryvky z literárnych diel, ktoré vyzdvihujú pozitívne
spôsoby správania a konania. Úspešnosť etickej výchovy zaručuje najmä zážitkové učenie,
ktoré je významnou metódou tohto predmetu. Jednotlivé cvičenia a techniky nazývame
aktivitami. z hľadiska výchovy k prosociálnosti sú zaujímavé najmä hry, ktoré sú spojené
predovšetkým s etickými hodnotami. Hra v etickej výchove podporuje uvedomenie si vlastných
citov a potrieb, rozvoj empatie a prosociálneho správania, formovanie reči ako prostriedku
komunikácie, schopnosť kooperácie a začlenenia sa do skupiny, schopnosť tvoriť, prijímať,
reagovať a akceptovať pravidlá spolupráce, sebarelizáciu, sebauvedomenie, sebapoznanie,
sebapoňatie, sebahodnotenie, sebakontrolu, sebareflexiu, sebadôveru, sebaúctu
a sebavýchovu (Fridrichová, 2012).

ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ AKO HODNOTA
Človek si už od útleho veku vytvára určitý hodnotový rebríček, ktorým ustavične niečo
hodnotí, prijíma alebo odmieta. Spočiatku toto hodnotenie nie je vedomé. V priebehu života
začína byť dieťa ovplyvňované hlavne dospelými ľuďmi, od ktorých začína preberať hodnoty.
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„Čím je hodnotový systém ucelenejší a čím viac sa spojí s celkovou osobnosťou jedinca, tým
väčší vplyv môže mať na jeho správanie“ (Vacek, 2008). Každý človek má svoju hodnotu
a zasluhuje si vážnosť, česť a úctu. Vedomie ľudskej dôstojnosti sa konkretizuje v dynamike
medziľudských a sociálnych vzťahov. Pojem o sebe a sebaúcta tvoria základ rozvoja osobnosti
a jeho prispôsobenie sa prostrediu.
Sebaúcta je relatívne stále vedomie a hodnotiaci úsudok, ktoré si osoba urobí o sebe vo
vzťahu k pozitívnym vlastnostiam. Jej základom je poznanie vlastných možností, fyzických,
intelektuálnych a morálnych schopností, spoločenských vzťahov, postojov a správania
(Ivanová, Kopinová, Líšková, 2005). Osoby s vysokou sebaúctou majú stabilný reálny obraz
o vlastných schopnostiach, majú dôveru vo svoj úsudok a veria, že môžu dosiahnuť svoje
predsavzatia. Osoby s nízkou sebaúctou sú úzkostlivejšie, nevedia postrehnúť ohrozenie, ľahko
podliehajú vonkajším vplyvom okolia. Každédieťa si zasluhuje rovnakú úctu ako rodič, učiteľ,
ako každý žiak. Pre vytváranie pozitívneho sebaoceňovania je potrebné:
 prijať dieťa aké je a vyjadrovať pozitívny vzťah k nemu,
 pripisovať mu pozitívne vlastnosti, vhodným spôsobom podporiť aj deti s nízkym
sebaoceňovaním,
 nevyslovovať globálne negatívne súdy o dieťati, ale poukazovať na negatívne dôsledky
takého správania (Olivar, 1992).
Pri výchove k hodnotám je potrebné vytvoriť výchovné spoločenstvo, v ktorom sa žiaci
budú cítiť bezpečne a touto zásadou podporovať pozitívne sebaprijatie. Veľmi vhodné je
pripisovanie pozitívnych vlastností žiakom, ktorých motivujeme k žiaducim výsledkom.
Dôležitým pravidlom je nabádanie k žiaducemu správaniu. „Každé dieťa by malo počuť, že je
dobré a že niekto ho oceňuje len preto, že vôbec je“ (Fridrichová, 2012). Pedagógovia by preto
mali oceňovať osobnosť každého dieťaťa, čo vedie k jeho pozitívnemu sebaobrazu.

SEBAPOZNÁVANIE A SEBAHODNOTENIE V ETICKEJ VÝCHOVE
Sebapoznávanie znamená uvedomenie si svojej osobnosti v priebehu svojho prežívania
a správania, uvedomenie si svojich kladov a nedostatkov. k sebapoznávaniu dochádza v
priebehu sociálnej interakcie jednotlivca. Hodnotením iných ľudí a pozorovaním ich vlastností
sa človek učí poznávať sám seba. Poznávanie seba prebieha rozborom, hodnotením vlastného
správania, konania, výsledkov činnosti. Osobitný význam majú situácie alternatívnej voľby,
konflikty a krízové stavy.
Sebapoznávaniu predchádza proces sebauvedomovania a začína sa výrazne vytvárať už
pri vstupe dieťaťa do školy, pokračuje v puberte a trvá až do dospelosti, keď si jednotlivec
hľadá miesto v spoločnosti, hodnotí svoje možnosti a robí si životné plány. U mnohých pri
sebapoznávaní vznikajú chyby, čo im sťažuje účinnú sebareguláciu a môže vzniknúť
sebapreceňovanie, sebapodceňovanie, ale i nedostatočné poznanie. Je dobre zamyslieť sa nad
svojimi dobrými a zlými vlastnosťami. Pojem seba možno považovať za najvyššiu integráciu
duševného života jedinca. Vychádza z vlastných skúseností a pocitov. Jeho dôležitou zložkou je
sebavedomie. Ak má niekto rozumieť inému, musí rozumieť predovšetkým sám sebe. Človek so
stabilným pojmom
seba vykazuje vyššiu mieru sebahodnotenia a menej trpí komplexom menejcennosti.
Taktiež prejavuje menšiu tendenciu ku kompenzácii defenzívnymi formami správania. Vedomie
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o sebe predstavuje relatívne ustálený obraz človeka o sebe, svojich danostiach, vzhľade,
postavení v živote. Je to subjektívna miera dôvery človeka vo vlastné hodnoty a úspechy,
sociálnu pozíciu a z nej vyplývajúce aktivity v sociálnych rolách. Dokonalejšie sebapoznanie
predpokladá väčšiu otvorenosť (Valica, 1998).
Proces poznávania seba a poznávania iných znamená hľadať odpovede na otázky:
 Čo človek môže a vie?
 Čo človek chce?
 Aký človek je?
 Ako sa správa v rôznych sociálnych situáciách k iným ľudom?
Čo človek môže a vie? – znamená dozvedieť sa, aké má človek vlohy, schopnosti,
vedomosti a zručnosti. Ide o geneticky získané predpoklady a dispozície, ktoré dieťa získava do
vienka od svojich predkov a rozvíja svoje schopnosti. Jednou zo všeobecných schopností je
inteligencia. Je definovaná ako schopnosť dobre sa orientovať, prispôsobovať situácii, riešiť
problémy, ale tiež dobre vnímať, pamätať si a učiť sa. Ďalším vzdelávaním možno získať
vedomosti a zručnosti.
Čo človek chce? – znamená dozvedieť sa prečo to robí, aká je jeho motivácia, hodnoty
ideály a emócie. Motivácia je hnacou silou správania človeka a dáva mu zmysel života. Poznať
vlastné potreby a potreby iných ľudí, je kľúčom k pochopeniu vlastného správania i konania. Pri
motivácii činnosťou je podstatný individuálny prístup pri stanovení úloh, ktoré majú byť
nepatrne nad ich schopnosťami, aby nepôsobili demotivujúco. Dôležitou súčasťou je taktiež
možnosť výberu žiaka. Motivácia hodnotením sa zameriava na zásady humanisticky
orientovaného hodnotenia:
 individuálny prístup v hodnotení ,
 otvorenosť hodnotenia,
 pozitívna orientácia hodnotenia,
 komplexnosť hodnotenia,
 tendencia k sebahodnoteniu,
 objektivizácia hodnotenia.
V hodnotení je dôležité, znížiť subjektivitu a priblížiť sa k najvšeobecnejšiemu konsenzu
(B. Kosová 1998). Pri sebapoznávaní existuje hierarchia hodnôt (materiálne, sociálne,
duchovné), ktoré sa v priebehu života môžu meniť. Súbor hodnôt a ideálov sa odráža v
postojoch a emóciach človeka, ktoré sú vyjadrením jeho názoru k ľuďom i k sebe samému.
Hodnoty možno charakterizovať ako subjektívne hodnotenie určitých vecí, javov, ľudí atď. Sú
našim osobným ocenením spomínaných subjektov, pričom im prisudzujeme významnosť.
Aký je človek? – znamená dozvedieť sa o tom, aký má človek temperament a charakter.
Temperament chápeme ako dynamickú charakteristiku psychickej činnosti človeka, ktorá
určuje intenzitu a hĺbku jeho prežívania, tempo psychickej činnosti a taktiež intenzitu, rýchlosť,
tempo vonkajších prejavov. Charakter človeka možno chápať ako integrovaný systém čŕt
a vlastností, s prihliadnutím na morálne požiadavky. Existujú charakterové vlastnosti, ako napr.
vytrvalosť, presnosť, ktoré sú eticky neutrálne. Jadrom charakteru je nepochybne osobná
morálka.
Ako sa správa v rôznych sociálnych situáciách k iným ľudom? – znamená správanie
človeka s prejavom mnohých osobných vlastností ku ktorým môžeme napríklad zaradiť
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potrebu vyhnúť sa úzkosti, udržať si vlastný pozitívny sebaobraz, udržať si optimálny pocit
sebaúcty (Oravcová, 2002).
Súčasťou sebapoznávania je aj sebapozorovanie, čo znamená, že človek dokáže robiť
záznamy o svojom správaní. Ak ich robí starostlivo, prináša to mnohé výhody, lepšie sa pozná
a vie posúdiť svoje správanie. Takýto postup pomôže bližšie špecifikovať problémové
správanie. Pri sebapoznávaní sa využíva aj sebareflexia alebo autoreflexia, ktorá znamená
uvažovanie nad sebou samým.
Človek totiž koná rozumne a rozvážne, pretože usilovne hľadá čoraz jasnejší pojem toho,
čo je dobré, spravodlivé a čestné. Ak budeme schopní vnímať svoje skutky, analyzovať ich
a učiť sa z nich, budeme svoju osobnosť rozvíjať pozitívnym smerom. Schopnosť sebareflexie je
kritické vnímanie seba samého, je nevyhnutnou mierou kontroly učiteľovej pedagogickej
činnosti. Indikuje rozsah zmien, ktoré sa prejavujú v jeho pracovných výsledkoch (Sedláčková,
2009). Obraz, ktorý si vytvárame a formujeme o sebe, zahrňuje teda reakcie a postoje rodičov,
súrodencov, príbuznych,
kamarátov, učiteľov, zhodnotenie svojich schopností, zručností, úspechov i neúspechov,
neskôr i vonkajší vzhľad (Janasová, 1993).
Sebahodnotenie
Predstavuje hodnotenie svojich vlastných činov, vlastností, schopností, názorov
a motívov, ktorého kritériom je vlastné svedomie. Sebavedomie sa stáva zdrojom
autoregulácie, ak na jeho základe si jednotlivec začne stavať pred seba reálne dosiahnuteľné
ciele, vynakladá úsilie na ich zvládnutie, dokáže ich splnenie zhodnotiť a postaviť si ďalšie
(Kosová, B. 1998). So sebahodnotou človeka sa spája aj pojem sebaúcta a prejavujú sa aj vo
vzťahu k iným ľuďom.
Sebahodnotenie človeka :
 riadi naše myslenie i správanie,
 vzťahuje sa k tomu, ako osoba vníma hodnotenie inými,
 predstavuje alternatívnu metódu posúdenia výkonov.
Možno ho vnímať ako súčasť humanizácie v pôsobení žiaka a jeho prípravy pre život, ako
významný princíp humanistickej psychológie ako jeden zo základných princípov humanizácie v
školách. Je to hodnotenie seba samého. L. Slavík (1999, s. 143) zdôrazňuje, že človek, ktorý
nedokáže správne odhadnúť a posúdiť svoje vlastné možnosti, je obyčajne sklamaný vo svojich
očakávaniach a preto stráca sebadôveru i sebaúctu, stáva sa úzkostlivým, alebo agresívnym.
Sebahodnotenie nezávisí od spoločenského postavenia našich rodičov, od nášho
vzdelania či bohatstva, alebo nášho spoločenského postavenia, či krajiny, v ktorej žijeme.
Vyrastá z kvality vzťahov, ktoré existujú medzi dieťaťom a tými ľuďmi, ktorí v jeho živote
zohrávajú významnú úlohu. Je to pocit úcty k sebe samému, pocit vlastnej hodnoty. Dieťa
získava pocit, že je milované a pocit vlastnej hodnoty troma spôsobmi.
 upevňovaním jeho kladných vlastností rodičmi, učiteľmi a inými dôležitými ľuďmi
starajúcich sa o dieťa,
 upevňovaním ich kladných vlastností spolužiakmi a súrodencami,
 upevňovaním jeho kladných vlastností na základe vlastnej skúsenosti z nejakého
úspechu alebo schopnosti.
Deti sa sami hodnotia tak, ako ich hodnotia iní (Gibbs, 1994).
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Rozvíjanie sebapoznávania a pozitívneho sebahodnotenia
Pozitívne sebahodnotenie patrí medzi tie vlastnosti človeka, ktoré sa podieľajú na
dynamike osobnosti, na jej motivačnom a hodnotovom systéme. Hodnotenie seba zahŕňa
hodnotiacu dimenziu sebaponímania a sebaprežívania. Jej funkcia výrazne zasahuje do
správania a konania človeka, ovplyvňuje postoje k životu, vytvára schopnosť riešiť rôzne
životné situácie. Ľudia s pozitívnym pohľadom na seba samého vnímajú svet ako ponúknutú
šancu, ktorú treba využiť a tým preveriť vlastné schopnosti. Dôverujú si a vedia, že dokážu
vykonať veľké veci. Je dosť obtiažne zmeniť negatívny pohľad na seba samého, pretože
vnímanie seba je skreslené názormi pohľadu iných ľudí. Je zaujímavé pozorovať ľudí
odmietajúcich pochvalu, alebo akýkoľvek prejav uznania. To im bráni vykonať vo svojom
myslení zmeny.
Ľudia s negatívnym vedomím vlastnej hodnoty majú bojazlivý a negatívny pohľad na svet
a na svoje schopnosti, ktoré môžu využiť čo najlepšie vo svoj prospech. Nečakané a nové
situácie vidia ako hrozbu osobného šťastia. Podnety z okolitého sveta prijímajú pasívne
a vlastne sa ani nepokúsia ich zmeniť. Hlavným výchovným zámerom školy u detí s nízkym
sebahodnotením, je pomáhať týmto deťom nadobudnúť im vyššiu sebaúctu, sebahodnotenie
a pocit úspešnosti. Je potrebné týmto deťom prejavovať dôveru a pomôcť im objaviť niečo
pozitívne, na čo by mohli byť hrdí. Stavať na silných stránkach osobnosti každého jednotlivca,
to je najúčinnejší spôsob, ako môže školský psychológ, učiteľ, rodič preťať začarovaný kruh
nízkej sebaúcty dieťaťa a výchovno- vzdelávacích ťažkostí s tým spojených (Sedláčková, 2009).
Súčasťou postoja k sebe samému je aj citový vzťah – sebaláska. E. Fromm (1967, in
Vágnerová, 2004, s. 257) chápe ju ako prejav sebadôvery k vlastnej bytosti, k jej prežitkom i
prejavom správania. Zahŕňa sebaúctu a potvrdzuje hodnotu vlastnej existencie. Ide najmä
o potrebu sebadôvery a z toho vyplývajúcej sebaúcty.
Sebahodnotenie sa vytvára na základe týchto mechanizmov:
 vnútorné prijatie hodnotenia
 premena hodnotenia na seba hodnotenie
 sabahodnotenie ako zdroj autoregulácie
Zárodkom sebahodnotenia je vnútorné prijatie hodnotenia. Sebahodnotenie sa stáva
zdrojom autoregulácie vtedy, keď si žiak začne stanovovať reálne ciele, vynakladá úsilie na ich
zvládnutie a po splnení si stanovuje ďalšie. Pri sebahodnotení žiak potrebuje zákonite spätnú
väzbu. Pre fungovanie sebahodnotenia musia byť splnené určité požiadavky (žiaci musia
poznať ciele vyučovania a na nich kladené požiadavky, učebné metódy musia zodpovedať
dosahovaným cieľom, musia byť známe smernice pre hodnotenie). Sebahodnotenie vedie
dieťa k schopnosti posudzovať kvalitu vlastnej práce a na jej základe k schopnosti plánovať si
cesty vlastného zlepšenia. Vedie k samostatnosti a nezávislosti dieťaťa, dáva mu šancu
uvedomiť si svoje silné a slabé stránky, poskytuje priestor pre vytvorenie reálneho obrazu.
Vysoká sebaúcta predstavuje zdravý pohľad na seba, reálne hodnotí a chápe svoje
nedostatky. Osoby s vysokou sebaúctou si kladú primerané štandardy a dobre sa realizujú vo
svojich silných stránkach. Zo slabých stránok človek s vysokou sebaúctou nedostatky akceptuje
a usiluje sa o ich nápravu. Neúspechy žiaka musí učiteľ spolu s ním dôkladne analyzovať,
pričom mu pozitívnou atribúciou od prvých chvíľ po neúspechu začne pripisovať žiaduce
pozitívne vlastnosti a danosti (Páleník, 1995).
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ASPEKTY LITERÁRNEHO DIELA V ETICKEJ VÝCHOVE
Literatúra sama o sebe je médiom jazykovej a mentálnej činnosti človeka,
prostredníctvom ktorej poznávame svoju históriu a pohľad človeka na svet. Ponúka hotové
modely správania sa v rôznych životných situáciách, predstavuje prosociálne modely postáv i
protispoločenské typy a analyzuje príčiny ich konania. Prostredníctvom umeleckého obrazu
pôsobí na emócie a cez ne na etické postoje. Všetky aspekty môžeme budovať v dramatickej
výchove cez dramatické aktivity. Hlavná pozornosť sa sústreďuje na medziľudské vzťahy
a vychádza z prirodzenej detskej hry a napodobňovania. Cieľom dramatickej výchovy je
všestranný rozvoj osobnosti zameraný na rozvoj etických a estetických hodnôt, na rozvoj
komunikácie a improvizácie, rozvoj kreativity a schopnosti vnímať a prežívať umelecké dielo.
V centre diania stojí dieťa ktoré predstavuje:
 potrebu na rozvoj telesných a pohybových vlastností,
 vyjadrovací prostriedok, ktorý pomáha intelektuálnemu a kultúrnemu rozvoju jedinca,
 zábavu, ktorá pomáha rozvíjať vzťahy medzi jednotlivcami a správaním v spoločnosti.
Práca s literárnym textom na hodinách etickej výchovy nie je zameraná na celistvú
interpretáciu textu, ale na jej pôsobenie na žiaka. Pochopenie literárneho textu a vyjadrenie
zážitku vyjadruje reflexia. Pomocou riadenej reflexie, smeruje učiteľ k preneseniu posolstva
literárneho diela do etickej roviny. Kroky v reflexii by mali neustále aktivizovať vlastné zážitky,
sebapoznanie a sebahodnotenie žiaka. Vo verbálnej reflexii sa žiak vyjadruje ústne alebo
písomne, v neverbálnej reflexii využíva pohyb, mimiku, gestá, až pantomímu. Hudobná reflexia
využíva rytmus a melódiu, výtvarná reflexia kreatívne vyjadrenie zážitku.
Základným podnetom pre etickú výchovu sú ľudové a autorské rozprávky. Dramatická
výchova pracuje predovšetkým s rolovou hrou v situáciách, hrou príbehov, viaže sa na
improvizáciu a interpretáciu. Rola v procese edukácie môže byť prostriedkom motivácie,
uľahčenia cesty k osvojovaniu si niečoho v súvislosti s cieľmi rozvoja schopností, zručností,
vedomostí v oblasti vnímania, prežívania, myslenia, výrazu a interakcie v komunikácii. V
socializácii osobnosti funguje v podobe žiakovho ja ako hráča, ja ako bytosti v situáciách
zobrazovaných, autentických a predstavovaných (Šimonova, 2012).
V literárnych dielach je vyjadrený estetický vzťah človeka k človeku, sveta a životu vôbec,
poukazujúc na ľudské hodnoty. Autora ovplyvňuje jeho vlastný životný štýl, spoločenské javy
a fantázia, vďaka čomu preniká do najrozmanitejších oblastí ľudského bytia, sveta prírody
a ľudského vedomia. Významnú úlohu tu tiež hrajú zámery a ciele emocionálneho vplyvu
čitateľov či poslucháčov, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou umeleckej tvorby. Literatúra
vychováva i vzdeláva, pomáha pretvárať a poznávať človeka, život i svet, udáva rytmus nášmu
mysleniu i konaniu. Funkciou literatúry je približovať dejinné epochy, oboznámiť nás
s rozličnými charaktermi a typmi ľudí, čím nás vedie k poznaniu seba samého. V tom je celý
zmysel literárnej tvorby prepojený so zmyslom ľudského poznania a poznávania, naznačiť
diferenciácie pozitívneho a negatívneho, vytvorenia si vlastného názoru prostredníctvom
literatúry, ktorý môžeme konfrontovať s ďalšími literárnymi dielami a istými názormi na svet i
miesto človeka v ňom. Autor nás vťahuje do deja svojho sveta, núti nás rozmýšľať, riešiť alebo
si aspoň uvedomiť nastolený problém. Všetko však záleží od schopností autora ako tvorivého
subjektu, ako nám daný problém podá a vtiahne nás do deja. Človek, ako spoločenská bytosť,
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nemôže popierať vlastnú minulosť, z ktorej vychádza aj jeho identita, pretože sa stane
bezduchým a manipulovateľným objektom. Pre svoj život potrebujeme poznať minulosť
a pramene svojej spoločnosti. Dozvedieť sa o nej niečo viac môžeme aj prostredníctvom
vymedzenia vzťahu filozofie, morálky a literatúry ako foriem duchovných aktivít človeka.
Dôležitou úlohou vo vyučovaní je aj správny výber literárnych textov, ktoré možno
aplikovať vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Na základe čítania a vlastných zážitkov z čítania
si formujú svoj názory a postoje. Je potrebné vyberať texty zaujímavé a zrozumiteľné, nad
ktorými môžu žiaci uvažovať, diskutovať a experimentovať.

INTERPRETÁCIA DIELA DOKONALÁ KLÁRA
Interpretácia umeleckého textu
Umenie je zvláštnym spôsobom medziľudského dorozumievania, je prostriedkom
zobrazovania zážitkov v esteticky usporiadaných tvaroch. Najdôležitejšie požiadavky na umenie
sú sebavyjadrenie, zobrazenie a estetické usporiadanie. Tieto požiadavky sa premietajú do
základných druhov umenia výtvarného, hudobného tanečného, literárneho a dramatického
(Kulka, 2008).
Umelecký text v literatúre objavuje svet zážitkového čítania. Prináša základné informácie
o medziľudskej komunikácii, o snahe porozumieť jej, pochopiť jej význam, preniknúť k jej
zmyslu a teoretické východiská prakticky uplatňuje. Umelecký text je dielom autora, literáta,
uchováva si svoj výzor, štýl a krásu. Predpokladom literatúry je schopnosť vytvárať zo slov
obrazy, ktoré môžeme vnímať a chápať vo viacerých významoch. Literatúra tak ako každé
umenie, vytvára umelecký obraz, novú realitu. Spôsobmi tvorby obrazu, v literatúre postupmi
písania vznikajú rôzne žánre, ktoré vytvárajú nielen formu, ale aj charakter literárneho textu,
teda aj umeleckého obrazu.
Umeleckú prózu charakterizuje zväčša epickosť, prítomnosť času, dramatickosť, ale aj
reflexia. Sled jednotlivých obrazov, situácií, replík, či úvah, očakáva schopnosť nielen následne
radiť, ale tiež vytvárať súvislosti a vyústenia medzi jednotlivými časťami obrazu,
a predovšetkým budovať kompozíciu obrazu do určitého zavŕšeného celku.
Klasickú poéziu charakterizuje z hľadiska formy verš a z hľadiska obsahu básnický obraz,
ktorý vzniká na princípe umeleckého opisu, záznamu alebo alegórie i metafory. Úlohou
interpreta textu je schopnosť vidieť prelínanie slova, obrazu a vnútornej reality.
Interpretácia diela Dokonalá Klára
Autorka: Gabriela Futová
Ilustrácie: Martina Matlovičová - Králová
Ceny: Cena vydavateľstva Mladé letá za rok 2008, Zlatá rybka 2009 - Detská kniha roka.
Gabriela Futová je súčasná slovenská spisovateľka v oblasti literatúry pre mládež. Jej
tvorba vychádza v ústrety detskej potrebe vzrušujúceho veselého čítania. V rámci napínavého
deja autorka zároveň nenápadne orientuje čitateľa v hodnotových reláciách medziľudských
vzťahov. Kniha rozpráva o každodenných radostiach a starostiach dnešných detí, o ich
huncútstvach, prečinoch a spôsoboch správania sa v kol.ektíve. Hlavnou hrdinkou diela je malá
Klára, ktorá si ťažko hľadá svoje miesto a priateľov v triednom kol.ektíve.
Neľahký proces adaptácie malej rozmaznanej prváčky na školu je sprevádzaný
postupným, nie bezbolestným poznávaním mantinelov, aké človeku diktujú sociálne vzťahy, v
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ktorých sa pohybuje. V rozprávaní sa striedajú veselé a zaujímavé príbehy malej Kláry a svojho
okolia. Čerstvá prváčka prichádza do školy s vedomostným náskokom voči ostatným deťom,
lebo už vie čítať a písať. Zaostáva však v emocionálnej a sociálnej rovine. Nevie si budovať
zdravé väzby ani s vrstovníkmi ani s dospelými vo svojom okolí. Chýba jej úcta a pokora. Od
okolia očakáva zbožňovanie a službu. Je egoistická, namyslená, proste dokonalá v každej
oblasti. Postupne spoznáva okolitý svet, silu rodinného puta, ale aj nevyhnutnosť
sebaovládania a tolerancie vo vzťahu k iným.
Príbeh je prepletený zápletkami o pravých a falošných hodnotách života, aj o schopnosti
priznať si a napraviť svoje chyby. Často vystupuje do popredia pocit priateľstva a osamelosti.
Klára je sama, nemá priateľov a často si vymýšľa fiktívne postavy. Svet dospelých je pre ňu
nepochopiteľný a nespravodlivý. Od samochvály, samoľúbosti a dokonalosti prechádza cez
vydieranie rodičov, klamstvo, zlosť, závisť a fantáziu k pochopeniu medziľudských vzťahov v
škole a v rodine. Členovia rodiny ju podporujú, obdivujú a bez uváženia vyhovejú každej
žiadosti a prosbe. Starý otec má na výchovu iný názor a uvádza ju do reálneho života.
Klára si uvedomuje že zlyhala. V závere pochopí, že na svete nie je sama a že
rozmaznané deti nikto nemá rád. Pocit osamelosti sa strieda s úzkosťou a smútkom. Nebavia ju
nové veci, postupne odhaľuje reálny svet okolo seba. Stále sa opiera o predstavu svojej
dokonalosti a výnimočnosti. Kláru čaká ešte dlhý proces k tomu, aby sa naozaj rozhodla
bojovať o skutočný životný priestor. Ak bude chcieť zotrvať v školskom kol.ektíve bude musieť
zmeniť svoje správanie.
Realitu príbehu stvárnila autorka prirodzene, veselo a humorne. Kniha ponúka dieťaťu
veselé príbehy zo školských lavíc. Sú veselé a nútia stále ďalej a ďalej čítať a rozvíjať svoju
fantáziu. Deti by mali čítať hlavne kvôli sebe, aby vedeli písať
a rozprávať. Kniha je spracovaná jednoduchým štýlom, je farebná a zrozumiteľná
najmladšiemu detskému čitateľovi. Na konci knihy je dramatizácia rozprávky „O voňavej Jelke“,
ktorú môžu žiaci nacvičiť ako divadielko. Zdramatizovaná rozprávka je spolu s pesničkami na
CD, ktoré je súčasťou knihy.
Transfer poznatkov využitia diela v etickej výchove
Literatúra je nevyčerpateľným zdrojom duchovnosti, kultúry a poznania. So
stvárňovaním témy z detského aspektu súvisí ideovo-obsahová stránka. Detský príjemca je
citlivý na ideovú vyhranenosť rozprávača i postáv a hrdinov literárneho diela. Vyznačuje sa
zmyslovosťou, konkrétnosťou, názornosťou, obraznosťou, reálnosťou, hravosťou
a fantastickosťou pri vnímaní a poznávaní skutočnosti. Najprirodzenejším spôsobom
poznávania je hra a fantázia.
Autorka sa venuje závažným témam – vzťahom medzi deťmi a dospelými, rodinnému
zázemiu naplneného porozumením. Taktne a zrozumiteľne približuje najmladším čitateľom
hodnoty ľudského života ako je tolerancia, mravnosť a zodpovednosť za vlastné správanie,
ukazuje ako porušovanie daných pravidiel komplikuje život.
Z hľadiska poznatkov o sebapoznávaní a sebahodnotení dieťaťa, autorka sa púšťa do
riešenia vážneho problému správania sa súčasných detí. Sústredila sa na ťažiskový problém
Klárinho charakteru, na problém s vlastnou hodnotou, ku ktorému sa dievčatko dopracovalo
vďaka nezdravo usmerňovaným ambíciám a nadhodnocovaniu jej výkonu zo strany blízkych.
Klárino konanie pôsobí autenticky. Príbeh má prirodzenú gradáciu postavenú na prehlbovaní
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kontrastu medzi tým, čo si o sebe hlavná hrdinka myslí, a tým ako ju vníma okolie. Typicky pre
autorkin rukopis je rozprávanie v prvej osobe z pohľadu Kláry. Takto sa čitateľ ľahšie vnútorne
stotožní s konfliktom medzi jej vnímaním a prežívaním a reakciami iných ľudí. Sám si môže
porovnať, čo spôsobuje jej konanie a ako ho vníma okolie. V príbehu stvárňuje dobre situovanú
rodinu s jedným dieťaťom, ktorému celá rodina venuje priveľkú lásku a starostlivosť. Dieťa
prijíma podnety z vonkajších strán svojho okolia a nezdravo ich spracováva a aplikuje na seba.
Autorka stále rieši vzťahy medzi deťmi a dospelými a taktne približuje čitateľom dôležité
hodnoty v ľudskom živote ako je tolerancia, zodpovednosť, úcta a pokora. Poukazuje na
množstvo pravidiel slušného správania sa. Zdôrazňuje význam duchovných a materiálnych
hodnôt v živote. Poukazuje na rodinu, ktorá nie vždy dáva dieťaťu reálnu spätnú väzbu, ktorá je
pre jeho zdravý vývoj potrebná. Klára si zužuje svoj životný priestor, je sústredená len na seba,
stáva sa krehká a zraniteľná.
Literárne dielo je vhodným materiálom na plnenie cieľov etickej výchovy v primárnom
vzdelávaní. Uplatňujú sa v ňom prejavy verbálnej a neverbálnej komunikácie, vyzdvihuje
dôležitosť medziľudských vzťahov a úroveň správania sa. Literatúra pôsobí na čitateľov už v
období útleho detstva a ovplyvňuje jeho pohľad na svet a na ľudské hodnoty. Človek sa od
malička stotožňuje so vzormi, ktorými bývajú prevažne rodičia. Na základe pozorovania si ich
dieťa preberá a osvojuje. Pozitívne vzory, či už reálne, alebo zobrazené, sú prvkom každej témy
etickej výchovy. Ďalšou významnou úlohou v dobrých medziľudských vzťahoch je empatia,
ktorá je prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. Empatia je vlastne vžitie sa do
psychického stavu alebo pocitu človeka, pochopenie jeho emócií, motívov konania a snáh,
ktoré vyplývajú z jeho konkrétnej situácie.
Aplikácoiu vhodných literárnych textov rozvíjame ľudskú dôstojnosť. Jej podstatným
faktorom je prisudzovať dôstojnosť sebe aj ostatným ľuďom. Pojem sebaúcta, sebahodnotenie
a sebapoznávanie sa prelína celým obsahom literárneho diela. Základným motívom pre
sebahodnotenie je dôstojnosť človeka, jeho úžasný intelektuálny, tvorivý a morálny potenciál.
Literatúra prostredníctvom jednotlivých príbehov a rečou postáv vyjadruje svoje názory
na aktuálne problémy v spoločnosti. Literárne diela ponúkajú zaujímavú cestu k otázkam
morálky a etiky.

ZÁVER
Rozborom literárneho diela autorka poukazuje na charakteristické črty detskej literatúry,
kompozičné postupy, vplyv prostredia a postavenie hlavných hrdinov. Pozornosť je venovaná
aktuálnym spoločenským požiadavkám na literatúru. Prostredníctvom etickej výchovy pôsobí
na morálny vývin detí a mládeže a rozvíja ich pozitívne hodnoty.
V súčasnej dobe sa bežnou súčasťou života mládeže stávajú rôzne negatívne javy. Medzi
hlavné zdroje a príčiny takýchto nežiaducich prejavov je rozpad tradičných hodnôt. Rodina,
ktorá predstavuje primárny zdroj výchovy, často zlyháva. Deti nemajú adekvátne vzory
a modely správania, čo sa prejavuje v ich následnej socializácii. Trpia citovou depriváciou,
a pocitmi neistoty.
Na školu a výchovu sú v súvislosti so zlyhaním rodičovskej výchovy kladené veľké nároky.
Úlohou pedagógov je naučiť svojich žiakov nielen čítať a písať, ale aj pozitívne myslieť,
dôverovať a tolerovať sa navzájom. k tomu je potrebné sebapoznanie a sebahodnotenie žiakov
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a hodnotenie sa navzájom. Na to, aby sme so svojimi žiakmi dosahovali čo najlepšie výsledky,
potrebujeme mať správne učiteľské kompetencie. Dôležitým krokom je individualizácia
vzdelávania a zameranie sa na osobnostný rozvoj. Etická výchova by mala predovšetkým
motivovať žiaka k sebavzdelávaniu a vplývať na rozvoj jeho hodnotovej orientácie.
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HĽADANIE OBRANNÝCH MECHANIZMOV PROTI ŠIKANOVANIU V
DIELE ROMANA BRATA – MÔJ ANJEL SA VIE BIŤ
Eva BRUNČÁKOVÁ
Abstrakt
Hlavnou témou práce bolo poukázať na problém šikanovania a hľadania obranných mechanizmov
proti šikanovaniu. Zamerala som sa nielen na podstatu, význam a obsah etickej výchovy, ale hlavne na
tému šikanovania v školskom prostredí, ktorý je nielen pedagogickým, ale aj spoločenským problémom.
Formou interpretácie literárneho diela od Romana Brata – Môj anjel sa vie biť, som poukázala na
možnosť využitia literárneho textu na hodinách etickej výchovy. Okrem interpretácie diela som uviedla aj
obranné mechanizmy, ktoré hlavný hrdina v príbehu použil v boji proti šikanovaniu. Súčasťou práce sú aj
aktivity a metódy, ktoré učiteľom a žiakom ponúkajú možnosti, ako hodiny etickej výchovy spestriť nielen
pri téme šikanovania, ale aj pri rôznych iných témach etickej výchovy v nižšom sekundárnom vzdelávaní.
Kľúčové slová: Šikanovanie, etická výchova, interpretácia literárneho diela

ÚVOD
Téma problémového správania sa detí a mládeže, najmä agresivita a šikanovanie, sú
stále aktuálne. Prejavy násilia a agresie stále narastajú a majú stúpajúcu tendenciu. Čoraz viac
sa stretávame s prípadmi šikanovania nielen starších, ale aj mladších žiakov. Potreba venovať
sa tejto téme zodpovedne, je na pleciach nielen rodičov a učiteľov, ale celej spoločnosti.
Predmet etická výchova je priam predurčený nato, aby sa tejto téme venoval. Zároveň je
tu priestor aj pre literárnu výchovu, teda využitie literárneho diela pri rôznych témach, ktoré
súvisia s etickou výchovou. Dielo Romana Brata – Môj anjel sa vie biť patrí k literatúre, s ktorou
možno na hodinách etickej výchovy pracovať, keďže hlavný hrdina je terčom šikanovania
a prekonáva rôzne prekážky.
Cieľom mojej práce je poukázať na možnosť využitia literárneho textu na hodinách
etickej výchovy. V prvej kapitole sa zaoberám stručne podstatou, významom, obsahom a cieľmi
etickej výchovy v nižšom sekundárnom vzdelávaní. V druhej kapitole sa zameriavam na
šikanovanie ako spoločenský, pedagogický a etický problém, s ktorým sa stretávame takmer
denne v rôznych oblastiach nášho života. Zároveň spomínam práve etickú výchovu, ktorú
považujem za prevenciu proti šikanovaniu v školskom prostredí. V tretej kapitole som sa
zamerala na interpretáciu literárneho diela od Romana Brata – Môj anjel sa vie biť. V tejto časti
kapitoly nielen interpretujem text, charakterizujem postavy, ale zároveň uvádzam možné
obranné mechanizmy hlavného hrdinu, ktoré môžu žiakom pomôcť v boji proti šikanovaniu. V
poslednej štvrtej kapitole sa venujem využitiu literárneho textu v etickej výchove, kde som sa
snažila poukázať na možnosť využitia textu nielen pri téme šikanovania, ale aj pri iných témach.
Zároveň som poukázala aj na možnosť využitia aktivít pri práci s textom a na to, čomu by sa
mal učiteľ z hľadiska obsahového zamerania a formy realizácie aktivít vyhýbať.

ETICKÁ VÝCHOVA V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ
Od školského roku 1993/1994 je predmet etická výchova spolu s náboženskou výchovou
povinne voliteľným predmetom v nižšom aj vyššom sekundárnom vzdelávaní a od roku 2004 sa
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podobné riešenie uplatnilo aj v primárnom vzdelávaní. Poslaním povinne voliteľného predmetu
etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej
úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné
miesto. Na rozdiel od iných výchovných predmetov nevznikla ako dôsledok dlhoročnej činnosti
mnohopočetného tímu výskumníkov, ale podľa vyjadrenia Klimekovej (2008, s. 25) „z
existenčnej potreby pre mladých ľudí, ktorí často nevedia ako sa majú správať, ako konať,
myslieť, orientovať sa v zložitej spleti života“.
Základnou koncepciou tohto vyučovacieho predmetu sa stali práce prof. R. Roche
Olivara. Etická výchova v širšom zmysle zahŕňa implicitnú etickú výchovu – celá atmosféra
školy a rôzne podnety, ktoré súvisia so životom školy a pozitívne ovplyvňujú rozvoj charakteru
detí. Etická výchova v užšom zmysle označuje usmerňovanie triedneho spoločenstva žiakov
pomocou aktivít, ktoré sú zahrnuté v učebných plánoch. Má štyri zložky, ktoré sa navzájom
podmieňujú a tvoria jeden celok. Sú to:
 Výchovný program.
 Určitý štýl výchovy.
 Používanie osobitých výchovných metód.
 Rozvíjanie prosociálnosti.
Ciele etickej výchovy v sekundárnom vzdelávaní
Cieľom etickej výchovy je stimulovať a pozitívne ovplyvňovať morálny vývin detí, najmä v
zmysle zvnútornenia takých prosociálnych hodnôt, akými sú úcta a ohľaduplnosť k človeku
a prírode, ako aj učiť deti konať v súlade s týmito hodnotami. Dôležité je tiež naučiť ich
pozitívne ovplyvňovať postoje, motiváciu, hodnotový systém a sprostredkovať nielen
vedomosti, ale i schopnosti a zručnosti, napr. schopnosti komunikovať, riešiť tvorivo sociálne
problémy a pod. Podľa Valicu (2007, s. 26) „na rozdiel od náukových vyučovacích predmetov
nepresycuje žiakov informáciami, ale prepája konkrétne princípy etickej výchovy s konkrétnymi
a aktuálnymi skúsenosťami žiakov“.
Ciele etickej výchovy sú podrobne rozpísané v štátnom kurikule a sú rozdelené podľa
typu vzdelávania (primárne vzdelávanie, nižšie sekundárne vzdelávanie, vyššie sekundárne
vzdelávanie). Valica – Fridrichová a kol. (2011, s. 64) identifikoval ciele pre nižšie sekundárne
vzdelávanie ako šesť hodnôt, ktoré sú prioritné pre dané vekové obdobie:
 Dobro – je prezentované predovšetkým s dôrazom na prosociálne správanie, normy
a postoje, poznávaním a vo vlastnom konaní uplatňovaním empatie, asertivity
 a spolupráce.
 Spravodlivosť – poznanie vlastných práv a povinností ako člena rodiny.
 Iniciatíva - byť iniciatívny pri poznávaní samého seba a byť iniciatívny pri riadení svojho
života.
 Zodpovednosť a sloboda – sa prejavuje v zmysle zodpovednosti za svoje rozhodnutia,
teda aj rozhodnutia týkajúce sa skorého sexuálneho života, rešpektovanie rodičov
a iných autorít, ktoré do ich života vstupujú.
 Príroda – sa objavuje ako hodnota v zmysle ochrany prírody.
 Tolerancia – sa prejavuje ako rešpektovanie ľudí s rôznymi názormi, vierovyznaním či
s rôznou sexualitou.
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Splniť ciele etickej výchovy je v rámci vyučovacieho procesu náročné, pretože žiaci
prichádzajú s rôznymi vzorcami správania. Preto záleží najmä od osobnosti, odbornosti
a schopnosti učiteľa, ako pristúpi k výučbe samotného predmetu a ako sa mu podarí žiakov
zaujať. „Iným pohľadom na úspech predmetu sú profesijné kompetencie učiteľa, predovšetkým
jeho schopnosť citlivo vyberať, účinne uplatňovať a varírovať rôzne vyučovacie metódy tak, aby
výučba prinášala stále nové impulzy a podnety pre diskusiu a osobnostný rozvoj žiakov“ (Valica,
2011, s. 80).
Obsah vzdelávania etickej výchovy
Obsah vzdelávania etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati
rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú zahrnuté v tematických celkoch
učebných osnov. Ide o tzv. desať základných a šesť aplikačných tém. Z. Androvičová a kol.
(2007, s. 35-37) uvádzajú k týmto témam aj hlavné kľúčové pojmy, preto spomenie aspoň
niektoré z nich:
 Otvorená komunikácia - - význam komunikácie v sociálnych vzťahoch a pre
spolupracujúce spoločenstvo,komunikácia neverbálna a verbálna, podmienky a zásady
vedenia rozhovoru, dialógu, empatia asertivita v komunikácii.
 Sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba - hodnota človeka, ľudská česť a dôstojnosť,
ľudské možnosti a sny, sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaprijatie, sebaúcta, vlastná
jedinečnosť.
 Pozitívne hodnotenie iných - akceptácia a uznanie druhého, pochvala, dôvera,
spravodlivosť, objektivnost spoznávanie pozitívnych vlastností svojich najbližších, v
triede, škole, rovesníckych vzťahoch.
 Tvorivosť a iniciativa - personalizácia jednotlivca, autonómia, iniciatíva, kreativita:
vnímavosť a zvedavosť, pozorovacia schopnosť, predstavivosť, koncentrácia, mobilita
a kritickosť myslenia, vôľa k experimentu, originálnosť, odolnosť voči neznámemu, sila
vôle a vytrvalosť, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov.
 Vyjadrovanie citov - prežívanie, identifikácia vlastných citov, emocionalita, vyjadrenie
citov, otvorenosť, úprimnosť, zvládnutie emócií, empatia, akceptovanie citov iných,
vplyv citov na správanie.
 Empatia - aktívne prežívanie prítomnosti, kognitívna a emocionálna empatia, vcítenie
sa, pochopenie situácie iných, radosť a smútok u seba a iných, predvídanie, súcit
a krutosť, sympatia, ohľaduplnosť, láskavosť, odovzdávanie radosti a zmierňovanie
smútku iných, záujem o zdravotne postihnutých, chorých a starých ľudí, úcta k nim.
 Asertivita - agresívne, submisívne (pasívne) a manipulatívne správanie, tlak skupiny,
súťaživosť, hnev, ignorancia, asertivita: sebapresadenie, obrana svojich práv proti
manipulácii a útokom, vyjadrovanie vlastného názoru, prosba, kritika, otvorená
komunikácia, dodržiavanie pravidiel, odmietnutie zla, riešenie konfliktov,
sebaovládanie, sebarealizácia.
 Reálne a zobrazené vzory - vzory správania, prosociálne a negatívne vzory,
identifikácia, motivácia, napodobňovanie, pozitívne a negatívne vplyvy médií, digitálna
pseudorealita, sloboda a zodpovednosť, kritické myslenie, hodnotenie televízie,
kritické hodnotenie a výchova kritického diváka.
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Prosociálne správanie - pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo robenie
dobra iným: pomoc, darovanie, delenie sa, verbálna podpora (útecha, súcit, uznanie),
obeta, filantropia, spolupráca, fair play pri súťaži, rešpektovanie inakosti, slušnosť,
ohľaduplnosť, starostlivosť, zodpovednosť, tolerancia, vernosť, priateľstvo, láska,
vedomé vytváranie dobrých vzťahov.
Komplexná prosociálnosť - kol.ektívna a komplexná prosociálnosť: pomoc sociálne
slabším, vzájomná pomoc, pozitívny vzťah k životu, pochopenie inak zmýšľajúcich,
tolerancia, solidarita, spravodlivosť, antisociálnosť, radosť a optimizmus, spolupráca,
česť, mier, demokratické práva a povinnosti, „paradox prosociálneho činu“ (morálny
konflikt).
Etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
Etika a ekonomické hodnoty
Etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
Rodina, v ktorej žijem
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Ochrana prírody a životného prostredia

ŠIKANOVANIE AKO SPOLOČENSKÝ, PEDAGOGICKÝ A ETICKÝ PROBLÉM
Šikanovanie patrí medzi najzávažnejšie formy problémového – agresívneho správania.
Slovo šikanovanie pochádza z francúzskeho slova chicane, čo znamená zlomyseľné
obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie. Prejavuje sa rôznymi spôsobmi, napr.
verbálnymi útokmi, fyzickým násilím alebo vyhrážaním. Podstata spočíva v tom, že ide
o dlhodobé, opakované a úmyselné ubližovanie s cieľom získať prevahu. Akákoľvek definícia
šikanovania by mala obsahovať tieto základné znaky:
 Jasný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky, napr. bitie, strkanie,
krádež, schovávanie vecí a ich ničenie, posmievanie, nadávanie, vylúčenie zo
spoločnosti ostatných.
 Útočníkom môže byť jedno dieťa alebo skupina detí.
 Incidenty sú opakované.
 Nepomer síl medzi útočníkom a obeťou.
Tak ako iné formy problémového správania aj šikanovanie nadobudlo v poslednom
období medzi deťmi hrozivé rozmery. Najčastejšie sa spája s prostredím školy, hoci výskyt je
oveľa širší. Prípady šikanovania v školách, ktoré sú prezentované najmä médiami, ukazujú, že
tento jav nemožno prehliadať, tolerovať alebo popierať. Najčastejšie sa prejavuje na druhom
stupni základných škôl a na stredných školách, no sú známe aj prípady šikanovania na prvom
stupni a dokonca aj v materských školách. Veková hranica sa teda posúva stále nižšie, čo je
alarmujúca správa. Šikanovanie je preto závažným problémom, ktorému sa je potrebné
venovať.
Šikanovanie v školskom prostredí
Šikanovanie a násilie medzi žiakmi sa stáva stále aktuálnejším a naliehavejším
problémom školskej praxe. Napriek tomu, že o šikanovaní sa dnes píše pomerne veľa, je javom,
ktorý je v živote a v škole považovaný za bežný tak zo strany žiakov, ako aj učiteľov. Môže
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k nemu dochádzať v ústraní (šatňa, WC﴿, alebo sa odohráva aj priamo v triede, v prítomnosti
ostatných spolužiakov. Často sa stáva, že aj napriek prítomnosti iných žiakov, ktorí nie sú
účastníkmi šikanovania, sa takéto veci dejú najmä preto, lebo sú ľahostajní, majú strach
postaviť sa na obranu obete, alebo im je obeť nesympatická.
Obeťou šikanovania sa môže stať ktorékoľvek dieťa. Väčšina obetí na rozdiel od
priemerných žiakov pochádza z rodín, kde je starostlivosť prehnaná, kde rodičia neviedli deti
k samostatnosti a schopnosti presadiť sa. Sú to:
 Deti, ktoré nevedia skrývať svoj strach a využívať strach druhých.
 Deti tiché, plaché, citlivé.
 Pri akomkoľvek náznaku agresivity sa stiahnu, ustúpia.
 Mávajú nízke sebavedomie.
 Nebývajú vždy fyzicky slabé, ale spravidla bývajú menej zdatné ako agresori.
 Majú odmietaví vzťah k násiliu, vyhýbajú sa tvrdým športom.
 Ťažko sa presadzujú medzi vrstovníkmi.
 Deti nadmerne ochraňované rodičmi a učiteľmi.
 Deti s provokujúcim správaním, ktoré dráždia iné deti, posmievajú sa im.
 Osobitnú skupinu tvoria obete, ktoré sú súčasne tiež agresormi. Zúčastňujú sa na
šikanovaní iných a v kol.ektíve sú neobľúbení (Tholtová, 2000, s. 7﴿.
Agresormi, teda šikanujúcimi žiakmi, môžu byť chlapci, ale aj dievčatá. Chlapci svoje
obete šikanujú samostatne alebo v skupinách, dievčatá častejšie v skupinách. Šikanujúci žiaci
bývajú rovnako starí ako obete, málokedy sú starší. Chlapci skôr šikanujú fyzicky, dievčatá
verbálne.
Šikanovanie má rôzne prejavy, môže byť spôsobené fyzicky alebo psychicky. Preto je v
školskom prostredí dôležitá najmä prevencia, to znamená predchádzanie nežiaducim javom.
Prevencia obsahuje ochranné opatrenia, ktoré majú pôsobiť pred vznikom patologického javu.
Jednou z foriem prevencie na školách je aplikovanie rôznych programov. Kariková (2007, s.
uvádza nasledovné:
 uplatňovanie špeciálnych výcvikových programov, ktoré má v kompetencii používať
školský pedagóg.
 využiť výchovné programy, jedným z nich je napríklad aj výchovný program: Mladý
človek a jeho hľadanie zmyslu života pre vekovú kategóriu 16 – 20 rokov. Vznikol. na
základe viacročných skúseností s mladými ľuďmi a práce s nimi. Je orientovaný na
sebapoznávanie, utváranie vlastného názoru a hľadanie vlastného zmyslu života. Dáva
priestor na sebavyjadrenie, konfrontáciu a dialóg. Iným výchovným programom je
Rovesnícky program rozvoja osobnosti žiakov, zameraný na prevenciu psycho- a sociopatologických javov, elimináciu dôsledkov v prežívaní a správaní, smerovaniu k zmene
naučených vzorcov správania a vplyvu na okolie rovesníkov. Je priamo určený mladým
ľuďom s poruchami správania a závislej mládeži.
Škola a školská výchova a vzdelávanie sú najdôležitejšími faktormi vo vývoji osobnosti
detí a mládeže a tým aj významné faktory spoločenského vývoja. Učitelia nemôžu síce
„vymeniť“nepriaznivé spoločenské podmienky pre rozvoj detí za priaznivé, ani „vymeniť“deti či
rodinné prostredie. Môžu však veľa urobiť preto, aby sa vplyv negatívnych faktorov na
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osobnosť dieťaťa zmenšil a eliminovať možné negatívne pato-psychologické javy v školskom
prostredí.
Etická výchova ako prevencia proti šikanovaniu
Etická výchova sa zameriava aj na prevenciu mravnej devastácie mládeže, ktorá je v
súčasnosti vážnou hrozbou. Nejde len o podávanie informácií o morálnych zásadách, ale
predovšetkým podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem a napomáha osvojeniu
správania, ktoré je s ním v súlade. Hodiny etickej výchovy tak môžu byť jednou z možností, kde
je priestor pre prevenciu šikanovania, prípadne iných sociálno-patologických javov, a to z toho
dôvodu, že je to vyučovací predmet, ktorý:
 je zameraný na výchovu k prosociálnosti,
 smeruje k objavovaniu a rozvíjaniu identity žiaka,
 pripravuje žiakov na účinnú spoluprácu.
Etická výchova učí žiakov empatii, teda súcitnému správaniu. Preto zohráva významnú
úlohu v prevencii agresívneho správania. Účinnou technikou v boji proti násiliu je viesť žiakov
k otvorenému rozhovoru, napr. počas triednickej hodiny si v triede sadnú do kruhu a navzájom
rozprávajú o svojich slabých a silných stránkach. Podľa M. Zelinu (2008, s.7﴿ pri takomto type
komunikácie majú možnosť dozvedieť sa niečo o sebe, pochopiť samých seba, ale aj druhých.
Budú tak mať menej predsudkov k druhým a reálnejší obraz o sebe. Keď cítia dôveru v seba
a apatiu voči iným, nepotrebujú druhého týrať.
Dá sa povedať, že každá téma v osnovách etickej výchovy umožňuje orientovať sa na
postoje, ktoré odmietajú násilie a spôsobovanie bolesti druhým. Predpokladom úspešného
naplnenia cieľov predmetu etickej výchovy je spolupráca celého pedagogického kol.ektívu
školy na ich dosahovaní – realizácia etickej výchovy v širšom význame. Dôležitá je tiež
spolupráca s rodičmi a samotnými žiakmi. Pri predchádzaní a zvládaní agresívneho správania je
potrebné:
 Zapojiť do programu všetkých pracovníkov školy.
 Byť príkladom deťom v úcte a tolerancii.
 Zvyšovať sociálne zručnosti detí.
 Zvyšovať informovanosť učiteľov.
 Vytvárať pocit istoty a bezpečia na školách.
 Budovať vzájomnú dôveru a úprimnosť.
 Vhodnými skupinovými aktivitami posilňovať pozitívne emócie, vzájomnú spoluprácu,
zdravé medziľudské vzťahy.
 Dbať na práva dieťaťa.
 Vytvoriť celoškolskú stratégiu zvládania násilia a negatívneho správania na škole
(Tholtová, 2008, s. 38).
Väčšina týchto bodov sa prekrýva s obsahom a cieľmi etickej výchovy, preto nie je
pochýb, že etická výchova je predmetom, ktorý do vzdelávania patrí a má nezastupiteľné
miesto. „Preto záleží na každom učiteľovi EV, ako využije aj svoje skúsenosti spojené s agresiou
v školskom prostredí na to, aby tento predmet pomohol žiakom lepšie pochopiť, čo je jej
príčinou šikanovania, čo pri takomto správaní prežívajú aj ostatní spolužiaci, ako sa dá
takémuto správaniu brániť a zabrániť“ (Kariková, 2007, s. 96﴿.
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INTERPRETÁCIA TEXTU ROMANA BRATA – MÔJ ANJEL SA VIE BIŤ
Roman Brat patrí medzi autorov, ktorý sa v súčasnosti úspešne zaradil medzi
najúspešnejších autorov detskej literatúry. V diele Môj anjel sa vie biť sa sústreďuje na
aktuálne otázky spoločnosti, k akým bezpochyby patrí téma šikanovania. Napriek tomu, že je to
téma závažná, autorovi sa podarilo príbeh popretkávať rôznymi vtipnými situáciami zo
školského prostredia, a preto vyznieva chvíľami aj optimisticky a smiešne. Hlavnou dejovou
líniou je šikanovanie a odpor slabších, múdrejších, voči brutalite a sile tupých. Príbeh je
rozčlenený na pätnásť kapitol, z ktorých každá má svoj názov. Fabulu príbehu tvorí hľadanie
vnútornej rovnováhy hlavného hrdinu a tiež jeho snaha poradiť si s nespravodlivosťou a zlom,
ktoré mu spôsobujú jeho spolužiaci.
Dej príbehu sa odohráva prevažne na dvoch miestach, a to v škole alebo doma. Hlavnou
postavou a zároveň rozprávačom príbehu je jedenásťročný Oskar, ktorý je typickým objektom
šikanovania. Chudý, dengľavý chlapec v okuliaroch, ktorý je navyše aj slušný. Volajú ho
všelijako – okuliarnik, škuľoš, šibnutý okuliarnik, debil. Pritom však nemá rád, keď ho volajú
Oskarko. „Neznášam, keď ma oslovujú ako malého. Radšej nech mi povedia okuliarnik, možno
aj ten debil je pre mňa znesiteľný, ale Oskarko.. To je strašné“ (s. 9).
Je to dobre vychovaný chlapec z dobrej rodiny, dobrý žiak a starostlivý brat. No napriek
tomu sa stáva „tŕňom v oku“svojich dvoch starších spolužiakov „prepadlíkov“Tudora a Pifka.
Obaja ho terorizujú, ubližujú, ponižujú ho a využívajú. Stáva sa doslova ich terčom na každom
kroku. Veľmi ho to hnevá, spočiatku je akoby zmierený s danou situáciou. Nesnaží sa to nijako
riešiť, neupozorní na to svoje okolie, nežaluje, nesťažuje sa. Jeho spriaznenou dušou je len jeho
anjel Oskariel, ktorého považuje za svojho staršieho brata.
„Hovorím to len tebe, lebo si môj anjel. Niečo ako moje druhé ja. Je mi jasné, že ty to
nikomu nepovieš a že ti môžem dôverovať. A to je dobre. Keby som o všetkom rozprával
rodičom alebo sestre, asi by sa o mňa strachovali“ (s. 5﴿.
Postupne však možno badať istú premenu hlavného hrdinu. I keď najskôr si praje, aby sa
z jeho otca stal svalovec, ktorý ho ochráni, neskôr si želá, aby ho anjel naučil biť sa, nakoniec si
to rozmyslí a želá si len, aby mu dal viac sebadôvery. Nájde tak v sebe silu postaviť sa proti
svojim nepriateľom a situáciu riešiť. Autor ho však nevykreslil ako superhrdinu, ktorý odrazu
dokáže všetko vyriešiť. Ide skôr o jeho prešibanosť a schopnosť postaviť sa proti
nespravodlivosti po svojom. Jeho túžbu odplatiť sa spolužiakom umocní nielen učiteľka, na
ktorú si dovoľujú, ale najmä nová spolužiačka Zuzka, do ktorej sa Oskar zaľúbi a má potrebu ju
pred nimi chrániť.
Vedľajšími postavami sú Oskarovi rodičia a jeho malá sestra Anička. Hlavný hrdina má
k nich kladný vzťah, no napriek záujmu zo strany rodičov sa im nezverí so svojím trápením. I
keď sa ho otec pýta ako je v škole, či niečo nepotrebuje, považuje za zbytočné, aby sa mu
zdôveril, lebo je dospelý a ťažko by mu rozumel. „Vieš, že na mňa sa môžeš spoľahnúť. Áno,
viem to, ale ja mu predsa nebudem hovoriť o nejakých strieškach, kokosoch či bratislavskom
ozóne. Alebo o tom, že sa neviem rozhodnúť, či budem ľúbiť učku Moniku alebo Zuzku“ (s. 54﴿.
Pozitívny je jeho vzťah k sestre Aničke. Volá ju malá pehaňa a je od neho o päť rokov
mladšia. Cíti sa pri nej dôležitý, pretože je od nej starší a stále sa ho niečo vypytuje. Ako
správny brat jej trpezlivo odpovedá na všetky otázky a ak aj niečo nevie, pozrie sa do
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encyklopédie, aby jej vždy vedel odpovedať. Vznikajú tak rôzne vtipné informácie, napr. čo
znamená koza po taliansky, alebo prečo sovy vedia otočiť hlavu dozadu. Ako starší brat sa však
nehanbí poprosiť ju aj o pomoc, napr. pri svojom ceruzkovom tréningu.
Hlavnými nepriateľmi Oskara sú dvaja „prepadlíci“Pifko a Tudor. Autor ich vykreslil
negatívne najmä z pohľadu ich správania sa k ostatným. Keďže viackrát prepadli, chodia stále
do tej istej triedy a oproti spolužiakom sú starší. Každý ich pozná ako nebezpečných bitkárov,
ktorým sa je lepšie vyhnúť. Všade chodia spoločne a sú hrozbou pre ostatných spolužiakov. Ich
zbraňou sú fyzické a slovné útoky. Autor popisuje konkrétne aj spôsob ich mučenia, ktorým sú
napr. striešky, koksy, ozón. Sú drzí aj voči svojej učiteľke Monike a tiež k novej spolužiačke
Zuzke. Nakoniec sa však ukáže, že sú to len slabosi, ktorí sa len vyvršujú na ostatných
a zastrašujú. A tak ani ich neobíde hanba a posmech za všetko zlé, čo druhým spôsobili.
V texte sa nachádzajú rôzne slangové slová, ktoré používajú najmä Oskar a jeho
spolužiaci.
Obranné mechanizmy hlavného hrdinu Oskara
Autor príbehu Roman Brat sa citlivo a pritom aj s istou dávkou humoru venuje problému
šikanovania z pohľadu malého chlapca Oskara. Vykresľuje rôzne situácie, ktoré musí hlavný
hrdina prekonať, čo všetko musí vydržať a ako sa mu nakoniec podarí s nimi skoncovať. A práve
jeho odvaha, šikovnosť a vynaliezavosť mu pomohli prekonať sa a proti zlu, ktoré zastávajú
Tudor a Pifko, bojovať.
Svoje nápady ako sa postaviť proti šikanovaniu, rozpráva svojmu anjelovi Oskarielovi.
Dostane nápad, že ak by mu dal protizbraň, z otca by sa stal svalovec, ktorý by ho ochránil.
Tento nápad však nie je možné zrealizovať. Oveľa dôveryhodnejšie však vyznieva fakt, že v
burine si dokázal postaviť svoj bunker na ochranu, o ktorom nikto ani netuší. Autor ho opísal
ako miesto, kde nájde útočisko vždy, keď sa mu podarí pred protivníkmi uniknúť.
Mnohé jeho „obranné mechanizmy“vyznievajú komicky. Prvýkrát sa prejaví jeho
schopnosť obrániť sa pred tetou, ktorá k nim pravidelne prichádza na návštevu. Na tom by
nebolo nič zlé, keby im nevyjedla vždy všetky sladkosti. To ho veľmi hnevá, a preto dostane
skvelý nápad. Do kávy jej dá preháňadlo, a tak má na krátky čas pokoj.
Inú obranu použil proti spolužiakom. Je zaujímavé, ako sa autor snažil poukázať na rôzne
spôsoby obrany, ktoré v skutočnosti môžu deťom aj napadnúť. Pozornosť chcel Oskar sústrediť
na svoju schopnosť zaujať spolužiakov niečím výnimočným, niečím, čo by sám zvládol, keďže v
mnohých smeroch je „dengľavý“. A tak sa naučil chytať padajúcu ceruzku. Ako sám povedal,
malo to úspech, dokázal zaujať a dokonca sa našli aj takí, ktorí ho pochválili. „Pyšný celý, ako
som narástol, od päty až po korienky vlasov, lebo som čosi dokázal. Veľkáči povedali, že to bola
haluz, že sa v škole už dávno tak dobre nezabavil“ (s. 28).
Jeho prešibanosť a snaha zabojovať proti nespravodlivosti sa komicky ukáže vo chvíľach,
keď sa svojim spolužiakom „pomstí“. Opäť má plán, ktorý vyznieva komicky, no svoj účel splní.
Doma vypraží „trenírkové rezne“a ponúkne ich Tudorovi a Pifkovi. A keďže sú obaja hlúpi,
uveria mu a začnú ich jesť. Vtedy sa celá škola baví na ich účet, Oskar je rád, že tentoraz aj oni
zažijú, čo to znamená, keď sa z nich všetci smejú. Radosť má však len do chvíle, kým jeho plán
neprezradí jeho spolužiak. „Asi som trochu naivný, keď sa nazdávam, že my slabší by sme mali
držať pokope a spoločnými silami bojovať proti bitkárom. Žiaľ, nefunguje to“ (s. 48).
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Malú radosť má nakoniec aspoň z toho, že k obrane mu dobre poslúži aj jeho fazuľkáč,
ktorý má ukrytý v bunkri a obaja dostanú, čo si zaslúžia. „Tí dvaja pakovania chodili hore- dolu
a nadávali, až sa burina zelenala, možno aj červenala. Jasné, že ma nenašli. V ten večer som sa
domov vracal s malým zadosťučinením“ (s. 53). Okrem toho sa mu podarí vytvoriť číslicovú
abecedu, vďaka ktorej si tajne píše so svojou kamarátkou Zuzkou.
Oskarova snaha postaviť sa protivníkom a zabojovať, nie je márna. V závere príbehu sú
jeho prosby vypočuté. Vďaka snu, v ktorom ho Oskariel učí bojovať, sa prihlási na krúžok
karate. Tam stretáva svojho trénera Michala Brata, ktorý je nielen jeho trénerom, ale aj
„bratom“, akého si vysníval a ktorý sa vie biť. „Definitívne som pochopil, že môj anjel sa vie biť..
alebo lepšie povedané, vie sa brániť. A učí to aj iné deti. Všetkých slabších, odstrkovaných
a ponižovaných. Vďaka, Oskariel!“ (s. 73﴿. Svoje schopnosti použije nielen na obranu seba, ale
podarí sa mu ochrániť aj Zuzku, ktorá sa mu veľmi páči. Záver príbehu tak končí potrestaním
zla.
Šikanovanie je vážna téma, no napriek tomu si dovolím povedať, že autorovi sa podarilo
vytvoriť vtipný príbeh o tom, ako sa aj s takým vážnym problémom popasovať. Tým jasne
dokazuje, že nech je protivník akokoľvek silný, nemusí to znamenať prehru. Práve naopak,
prešibanosť, odvaha a šikovnosť sú účinnejšími zbraňami, než len slovné útoky a sila. Preto si
myslím, že knihu Romana Brata možno označiť za viacgeneračnú, určenú nielen deťom. Sám
autor na konci knihy zanecháva odkaz nielen pre deti, ale aj dospelých.
„A ešte ťa prosím, prihovor sa u svojich anjelských bratov, ktorí sa starajú o môjho ocka,
mamku i Anku, aby ich dobre strážili a pomáhali im vo dne, v noci, lebo takých Pifkov a Tudorov
je na tejto zemi ešte veľmi veľa“ (s. 95).

VYUŽITIE TEXTU V ETICKEJ VÝCHOVE
Literárna výchova má v systéme vyučovacích predmetov kľúčové postavenie a významne
sa podieľa na rozvoji žiakovej osobnosti. Je prostriedkom poznávania sveta, umeleckou
pravdou o živote, svedectvom istého obdobia, v ktorom vznikla, výrazom svojho tvorcu, ale aj
výrazom jazyka, ktorým je formovaná. Pôsobí na žiaka komplexne, a to od zmyslového
vnímania, cez predstavy a fantáziu, city a vôľu až po intelekt, pôsobí na jeho aktívnu aj pasívnu
slovnú zásobu, ovplyvňuje jeho vyjadrovanie.
„Škola prostredníctvom výučby literatúry môže spoluvytvárať základ komunikačných
schopností žiaka. Pomáha formovať kultúrne vzťahy človeka k ľuďom a svetu, vytvárať
hodnotové postoje“ (Šimonová, 2000, s. 5﴿. Vo významnej miere sa spolupodieľa na rozvoji
všetkých stránok osobnosti žiaka.
Etická výchova bezpochybne patrí k vyučovaciemu predmetu, kde sa dá s literárnym
textom pracovať. Vhodne zvolený text dokáže žiakov motivovať lepšie ako rôzne príkazy,
nariadenia, či filozofické úvahy. Literárny text vedie človeka k zamysleniu sa, pochopeniu,
hlbšiemu precíteniu rôznych situácií, myšlienok. Je nevyčerpateľným zdrojom, pretože nám
ponúka rôzne modely správania jednotlivých postáv v rôznych životných situáciách, ktoré
konajú dobro alebo zlo a analyzuje ich konanie. „Dôležité je, že nám ich nepodáva v chladných
definíciách, ale prostredníctvom umeleckého obrazu pôsobí na emócie a cez ne na etické
postoje. a o to by v etickej výchove malo ísť, aby ten, na ktorého je nasmerovaná, nielen vedel,
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ale aj cítil, čo je dobré a správne, ľudsky dôstojné a naučil sa podľa toho žiť a konať“ (Šimonová,
2012, s. 4).
Literárny text sa dá využiť v ktorejkoľvek časti vyučovacej hodiny. Ako uvádza Kuková
(2001, s.5), na začiatku môže slúžiť ako motivácia, uprostred ako relaxácia alebo utvrdenie
myšlienky a v závere vyučovacej hodiny na utvrdenie morálneho kréda alebo ako nejaké
zovšeobecnenie. Záleží len od vkusu a šikovnosti každého učiteľa, aký text si vyberie a ako
s ním bude spolu so žiakmi pracovať.
Práca s literárnym textom na hodinách etickej výchovy
„Dielo Romana Brata patrí nepochybne k literatúre, s ktorou sa dá pracovať na hodinách
etickej výchovy. Hlavný problém, na ktorý chcel autor poukázať prostredníctvom tejto knihy, je
téma šikanovania. Preto pri tejto téme na hodinách etickej výchovy má učiteľ možnosť vybrať
si ktorúkoľvek časť z knihy, v ktorej je hlavný hrdina Oskar terčom posmechu a jednoznačne
obeťou šikanovania svojich dvoch spolužiakov. Učiteľ tak prostredníctvom hlavnej postavy a na
základe konania vedľajších postáv vie poukázať a upozorniť na tento problém, ktorý sa v ich
okolí môže vyskytnúť. Ako ukážku môže zvoliť jednotlivé kapitoly z knihy alebo len úryvky
z nich. Zároveň sú tam spomenuté rôzne spôsoby konania postáv a tým vzniká aj priestor pre
diskusiu, ako by sa v podobnej situácii zachovali oni, čo by robili, kde by hľadali pomoc, či by sa
s problémom zdôverili, alebo by problém riešili sami.
Dielo Romana Brata ponúka priestor pre prácu s literárnym textom nielen pri téme
šikanovania, ale dá sa s ním pracovať aj pri iných témach a v rôznych ročníkoch sekundárneho
vzdelávania. V nasledujúcej časti spomeniem aspoň niektoré z nich:
 Otvorená komunikácia – prostredníctvom hlavnej postavy poukázať na potrebu žiakov
zveriť sa niekomu v rôznych životných situáciách, hovoriť o svojich problémoch,
schopnosť vyjadrovať svoje city a emócie, prezentovať jednotlivé druhy správania sa v
skupinách, schopnosť vypočuť si jeden druhého a zároveň rešpektovať jeho názor.
 Pozitívne hodnotenie druhých – na základe konania jednotlivých postáv byť všímavejší
k druhým, vedieť sa poďakovať, pochváliť. Zároveň je tu priestor na hodnotenie
negatívneho správania sa, ktorých príkladom a nositeľmi sú v diele Tudor a Pifko.
 Empatia – prostredníctvom diela ukázať na potrebu vzájomnej pomoci, pochopenia
a pozornosti, ktorá bola medzi súrodencami, ale aj na ohľaduplnosť, vzájomnú
sympatiu, láskavosť a pomoc, ktorú autor zobrazil vo vzťahu hlavného hrdinu ku
kamarátke Zuzke.
 Asertivita – prostredníctvom ukážok naučiť žiakov uplatniť v živote zásady asertívneho
správania, nebáť sa vysloviť slovo „nie“, dokázať zvládať manipulatívne správanie, tlak
skupiny, súťaživosť, hnev, ignoranciu, sebapresadenie, obrana svojich práv proti
manipulácii a útokom, vyjadrovanie vlastného názoru, prosba, kritika, otvorená. Všetky
tieto aspekty možno prostredníctvom ukážok priamo využiť pri jednotlivých témach
etickej výchovy. V neposlednom rade ide aj o riešenie konfliktov, ktoré sa v závere
diela podarilo hlavnému hrdinovi zvládnuť.
 Prosociálne správanie – na základe správania jednotlivých postáv sa vedia vcítiť do
situácie druhého, rešpektovanie inakosti, slušnosť, ohľaduplnosť, tolerancia,
starostlivosť a zodpovednosť či už voči svojim blízkym, alebo k svojmu okoliu. Dielo

346

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM a SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

ponúka množstvo situácií, v ktorých sa postavy ocitnú, čím autor ponúka možnosť
a priestor vytvoriť si svoj názor a zároveň ponúknuť rôzne riešenia k vzniknutej situácii.
Preto som presvedčená, že dielo Romana Brata – Môj anjel sa vie biť je vhodnou
literatúrou, s ktorou sa dá pracovať aj na hodinách etickej výchovy, a to pri rôznych témach a v
ktoromkoľvek ročníku sekundárneho vzdelávania.
Využitie aktivít pri práci s literárnym textom na hodinách etickej výchovy
Práca s literárnym textom a hodiny etickej výchovy umožňujú učiteľovi uplatňovať
najširšiu škálu tvorivosti a vynachádzavosti. Úspech závisí od toho, ako sa mu podarí vzbudiť u
žiakov záujem. Ak teda učiteľ vynaloží viac snahy pri realizácii vyučovacej hodiny, môže
očakávať, že zo strany žiaka dôjde k zvýšeniu záujmu o etickú výchovu. Spôsobov na
dosiahnutie je niekoľko.
Zážitkové učenie už dlhší čas predstavuje nový trend vo vzdelávaní žiakov. Toto učenie
má svoj základ v hrových formách prezentovania poznatkov vyučujúcich, ako aj v osvojení si
týchto poznatkov u žiakov prostredníctvom štruktúrovaných hier. Hra podnecuje sociálne
učenie práve tým, že deti objavujú, čo je a nie je prijateľné pre osoby, s ktorými sa hrajú.
Aplikácia zážitkového učenia je realizovaná prostredníctvom techník a aktivít, teda hier. Vedie
a organizuje ich zväčša učiteľ. Pri samotnej hre, aktivite sú aktívni žiaci, učiteľ ich pozorne
sleduje, všíma si ich, prípadne len usmerňuje. Zároveň však preberá na seba zodpovednosť za
„citlivé volenie konkrétnych metód tak, aby nedochádzalo k prejavom, ktoré môžu mať
zraňujúci účinok, ako je napr. pocit morálneho odsúdenia a postavenia mimo kol.ektívu, pocit
osobnej neadekvátnosti, zasiahnutia na citlivom mieste či znova aktualizácia príliš intenzívneho
bolestného zážitku z minulosti“ (Oravcová- Žilinčík, 2002, s. 56).
Pri voľbe jednotlivých aktivít musí byť učiteľ vždy obozretný, aby nedošlo pri práci
s deťmi k nežiaducim negatívnym prejavom. Oravcová - Žilinčík (2002, s. 57 - 59) uvádzajú
niekoľko typov aktivít, ktorým sa je z hľadiska obsahového zamerania a formy realizácie dobre
vyhýbať.
 Sociometrické techniky, resp. aktivity so sociometrickým nábojom. Tu patria aktivity
zobrazujúce štruktúru vzťahov v skupine. Typické sú otázky typu: Koho by si si vybral?
Kto ti je z triedy najsympatickejší?.. Pri takomto type otázok trpia hlavne deti, ktoré sú
„mimo“, respektíve sú odmietané. Podobne je to i pri rozdeľovaní do skupín, kedy sa
môže stať, že niektoré deti sú nežiadané a nechcú s nimi spolupracovať. Na druhej
strane však dobre zdôvodnené a uskutočnené použitie sociometrie môže byť
prostriedkom poznania žiackeho kol.ektívu.
 Aktivity s anonymným vyjadrovaním sa k druhým. Typické sú aktivity, pri ktorých žiaci
anonymne píšu odkazy, dojmy pre spolužiakov. Základnou nevýhodou je, že si
prijímateľ nemôže objasniť odkaz s odosielateľom, častejšie sa prejavujú aj agresívne
impulzy. Preto je potrebné zvážiť, či je takýto typ aktivity vhodný pre danú skupinu.
 Aktivity s voľnými asociáciami a interpretáciami zameranými na osobu. Ide napr.
O typ aktivity, v ktorej sa deti stotožnia napr. so zvieraťom. Pri týchto aktivitách je vždy
riziko, že sa vo vedomí dieťaťa objavia negatívne poznanie, s ktorým sa nedokáže
vyrovnať. Táto aktivita môže byť zbavená tohto nebezpečia len v prípade, že dieťa
samo uvedie charakteristiky, pre ktoré si zviera zvolilo, nenechá však ostatných, aby
generovali ďalšie charakteristiky, ktoré dané zviera môže mať.
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Aktivity zameriavajúce sa do osobnej minulosti. Životné skúsenosti ukrývajú aj rôzne
bolestivé spomienky, preto je vhodné viac sa zaoberať prítomnosťou a zamýšľať sa nad
budúcnosťou.
Aktivity zameriavajúce sa na vlastnú rodinu. Táto oblasť je zvlášť citlivá. Učiteľ by mal
preto poznať dobre žiakov, s ktorými takýto typ aktivity realizuje, aby sa nestalo, že pre
žiakov bude téma nepríjemná, prípadne sa odmietnu na takúto tému rozprávať. Preto
je lepšie využívať osobné skúsenosti z medziľudských vzťahov, a to napr. z oblasti
vzťahov medzi deťmi v škole, triede, vrstovníkmi a pod.
Aktivity zdôrazňujúce hodnotiaci pohľad. Pohľad na seba a druhých prostredníctvom
hodnotenia dobrý alebo zlý môže byť zdrojom obáv, strachu. Preto je lepšie využiť
aktivity, ktoré smerujú k chápaniu a porozumeniu ľudského konania a jeho dôsledkov.
Príprava učiteľa na hodiny etickej výchovy je preto náročná a vyžaduje si, aby sa
nevenoval len príprave na vyučovaciu hodinu, ale dobre poznal aj prostredie, klímu
a vzťahy medzi žiakmi. Aktivity a práca s literárnym textom môže tieto hodiny len
obohatiť. V prílohe uvádzam možné aktivity, s ktorými môže učiteľ pracovať na
hodinách etickej výchovy nielen pri téme šikanovania, ale aj pri iných témach. Zároveň
pridávam aj dva odkazy na publikácie, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia pri hľadaní
vhodných aktivít.

ZÁVER
Šikanovanie je vážna téma, ktorej sa je potrebné venovať. Nástroje, ktoré môžu
dopomôcť k riešeniu a prevencii, má v rukách učiteľ, a to najmä na hodinách etickej výchovy.
Samozrejme, že jedna hodina týždenne nestačí nato, aby sa žiaci naučili problém riešiť. Preto
sú tu dôležité aj medzipredmetové vzťahy. Literárna výchova je priam predurčená k tomu, aby
z nej učitelia čerpali a využívali tak literárne diela ako inšpiráciu a pomoc pri rôznych témach
etickej výchovy.
V mojej záverečnej práci som sa pokúsila poukázať nielen na problém šikanovania
žiakov, ale aj na ich možné riešenia. Jednou z možností ako proti tomu bojovať, je aj využitie
literárneho diela od Romana Brata. V knihe Môj anjel sa vie biť poukazuje na problémy
šikanovania medzi žiakmi. Aj keď je to téma veľmi citlivá, autorovi sa podarilo s istou dávkou
humoru poukázať na tento problém veľmi citlivo. Zároveň ponúka aj možnosti, „obranné
mechanizmy“, ktorými sa dá proti šikanovaniu brániť. Práca s takýmto typom literárneho textu
môže byť pre učiteľa prínosom hlavne preto, že prostredníctvom čítania sa žiaci lepšie vedia
vcítiť do pocitov hlavného hrdinu, prežívajú jeho trápenie, ale aj radosti. Prostredníctvom
čítania získavajú nové poznatky, rozvíjajú svoje myslenie a predstavivosť, učia sa hodnotiť
a nachádzať nové hodnoty.
Okrem samotnej prípravy učiteľa a jeho snahy spestriť hodiny etickej výchovy využitím
literárneho textu, je potrebné aj správne využitie rôznych druhov aktivít. Aktivity a práca
s literárnym textom môžu hodiny etickej výchovy len obohatiť. Možností je veľa, záleží od
každého učiteľa, čo si vyberie.
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SPOZNÁVAŤ A VÁŽIŤ SI SEBA SAMÉHO, BYŤ SÁM SEBOU
Janka MOKRÁŠOVÁ
Abstrakt
Obsahom práce je vymedzenie pojmov, ktoré súvisia s ľudskou osobnosťou, so spoznávaním seba
samého, nadobúdaním sebadôvery a sebaúcty, vzťahmi voči sebe ako základ na vnímanie ľudskej
dôstojnosti z aspektu sebapoznávania a sebaúcty dieťaťa, cez rozvoj osobnosti, budovanie vzťahu voči
sebe samému, poznávanie seba samého a iných, pozitívne a negatívne vplyvy sebapoznávania, význam
posilňovania spoznávania sa. Budovanie pozitívneho vzťahu medzi učiteľom a žiakom v etickej výchove,
ako dôležitý aspekt, ktorý prispieva k zdravému rozvoju osobnosti a výchove smerujúcej k prosociálnej
bytosti. Obsahom poslednej časti je skutočnosť, že výchova v živote jedinca je veľmi dôležitá a bez nej nie
je možné budovať zdravé sebapoznávanie a sebavedomie žiaka- jedinca. Predmet etická výchova v
slovenskom školskom systéme je dobrým činiteľom, ktorý smeruje k výchove dobrého, spokojného
a morálne uvedomelého žiaka- jedinca, z ktorého pri správnom sebapoznávaní môže vyrásť prosociálna
osobnosť.
Kľúčové slová: Socializácia žiaka, sebapoznávanie, sebadôvera, sebaúcta, ľudská dôstojnosť

ÚVOD
S pojmom ľudská dôstojnosť sa stretávame počas celého nášho života. s týmto pojmom
sa môžeme stretnúť vo filozofickej, alebo teologickej literatúre, ako aj v medicínskych,
právnických či politologických prácach. Ľudská dôstojnosť- dôstojnosť človeka, nie je chápaná
len ako predstava a idea o statuse človeka ako slobodnej, rovnoprávnej a autonómnej bytosti,
ale hovorí pravdu o človeku ako o jedinečnej a neopakovateľnej osobe. Toto právo je
uzákonené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorá bola prijatá 10. decembra 1948, v
článku l, kde sa predkladá prvoradé tvrdenie, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v
dôstojnosti a v právach. „Uznanie, spochybnenie alebo odmietnutie ľudskej dôstojnosti má
nepochybne veľmi vážne osobné, sociálne i politické dôsledky.“ (Mráz, 2004, www.uski.sk)
Celý život rastieme a vyvíjame sa. Prežívame, čo sa deje v nás a okolo nás a naše
správanie závisí od toho, ako sa na to pozeráme. V rôznych životných situáciách vystupujeme v
roli dieťaťa, rodiča, či dospelého.
Všetci si životom nesieme svoje detstvo. Pre niektorých zohralo toto obdobie dôležitú
úlohu a iní sa neradi vracajú v myšlienkach do tohto obdobia. Každý rodič má svoje predstavy
o výchove dieťaťa, lebo čerpá zo svojich vlastných skúseností, keď bol sám dieťaťom. Ak rodičia
vnímajú svoje dieťa ako dôstojnú bytosť, preukazujú mu lásku a akceptujú ho, je predpoklad,
že aj dieťa bude v budúcnosti prejavovať tieto zručnosti.
V škole okrem vzdelávania, získava dieťa- žiak základné poznatky o sebe, o sociálnom
svete, o svojom postavení v kolektíve, spoločnosti. Postupne sa zdokonaľuje v celoživotných
pravidlách a sociálnych zručnostiach. s vekom sa vytráca spontánnosť a nastupuje
uvedomovanie si svojich postojov a činov. Učí sa cez životné a skúsenostné situácie hodnotiť
svoje činy a formovať svoju osobnosť a ovplyvňovať svoje zmeny. Každý jedinec má o sebe
nejakú mienku a nejako sa hodnotí. Je nevyhnutný pravdivý pohľad na seba, čo je základom
sebavýchovy.
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Cieľom mojej práce je poukázať na dôležitosť ľudskej dôstojnosti z aspektu
sebapoznávania a sebaúcty dieťaťa - žiaka na 1. stupni ZŠ. Nájsť možnosti rozvoja
sebapoznávania a zvyšovania zdravého sebavedomia cez hodiny etickej výchovy.

ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ Z ASPEKTU SEBAPOZNÁVANIA A SEBAÚCTY DIEŤAŤA
Podľa Helusa (1982) je rozvoj osobnosti jednotou 4 rovín vývinových zmien:
1. zrenie (biologický vývin) je najjednoduchšia forma evolučných zmien organizmu, ktorá
sa prejavuje v zmenách správania;
2. psychický vývin nadväzuje na biologický vývin, kde nastupuje vlastný vzťah k okoliu
a psychika sa vyvíja prostredníctvom skúsenosti jednotlivca;
3. sociokultúrny rozvoj predstavuje vývoj jednotlivca, kde sa mu sprostredkúva celá
skúsenosť ľudstva, ktorú si osvojuje;
4. rozvoj osobnosti (sebarozvoj) je najvyššou úrovňou rozvoja, v ktorej sa stáva
rozhodujúcim subjektom riadenia vlastného osobného vývoja (Kosová, 2000, s.18-19).
Každý človek má pozitívne, ale aj negatívne vlastnosti. Nikto nie je dokonalý, ale každý
jedinec sa môže zmeniť k lepšiemu. Aby sa človek stal osobnosťou, musí dosiahnuť určitú
úroveň duševného vývoja, aby mohol vnímať svoju osobnosť ako celok, ktorá je odlišná od
iných. Osobnosť sa zdokonaľuje v priebehu celého života na základe rôznych vplyvov, výchovy
a sebapoznávania. To znamená, že osobnosťou sa človek nerodí, ale postupne sa ňou stáva.
Tento proces sa začína už v detstve. Okolo prvého roku života si začína uvedomovať svoje
telesné Ja a na základe toho aj svoje psychické Ja- teda seba samého. Dieťa poznáva okolitý
svet prostredníctvom tých, ktorí sa o neho starajú a vychovávajú ho. Ako dieťa rastie, spoznáva
okolitý svet a obohacuje sa o nové poznatky. Detská zvedavosť je túžba dieťaťa po neustálom
objavovaní nových javov a dejov. Dieťa ako aj dospievajúci človek, či dospelý človek neustále
túži spoznávať nové veci, javy, okolitý svet. Dieťa rozvíja postupne svoju osobnosť cez vlastné
skúsenosti a aktivity. Najskôr je to hra, potom učenie, práca, preberanie skúseností od iných
detí, alebo dospelých osôb. Pre dieťa je hra prirodzená činnosť, cez ktorú si rozvíja svoje
poznávanie a uvedomuje si svoju osobnosť. Všetko, čo jedinec prežíva, čo vplýva na neho
zvnútra osobnosti a vonkajšieho prostredia sa odráža v jeho egu. Na základe týchto skúseností
sa vyvíja a vytvára osobnosť.
Utváranie osobnosti je určované tromi faktormi (Nakonečný, 1995):
1. Geneticky vrodené dispozície (predpokladmi);
2. Sociálna (rodičia, blízky ľudia) a kultúrna (spoločnosť, hodnoty, zvyky) interakcia;
3. Učenie sa (hlavne kognitívne, sociálne, emotívne).
Zrelá osobnosť by mala mať adekvátne vytvorený sebaobraz. Ak má jedinec rozumieť
inému, mal by v prvom rade rozumieť sám sebe (Kosová, 2000).

ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ AKO HODNOTA
Základné ľudské práva sa dlho vyvíjali a tvoria významnú hodnotu ľudstva. Aj napriek
tomu, že ľudské práva sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv sa tieto práva
porušujú v mnohých krajinách. Vedomie ľudskej dôstojnosti sa musí uplatňovať v
každodennom živote, v medziľudských a sociálnych vzťahoch. V každej spoločnosti sú
chudobní, bezbranní a zraniteľní ľudia. To neznamená, že takýto ľudia, by mali mať pocit
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menejcennosti a menšej dôstojnosti. Je to skôr postoj a reakcia druhých, čo môže človeka
oberať o dôstojnosť. Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti musí vychádzať najskôr zo svedomia
a vedomia každého jedinca, aby mohol preukazovať dôstojnosť voči iným. s pojmom ľudskej
dôstojnosti úzko súvisí sebaúcta a úcta k druhým. Práve v tomto smere hrá dôležitú úlohu
výchova.
Už dieťa pri prvých skúsenostiach, by malo pociťovať a uvedomovať si svoju hodnotu
osobnosti a dôstojnosti zo strany dospelých a tých, čo ho vychovávajú. Ak je dieťa vnímané,
podporované a akceptované zo strany rodičov a vychovávateľov, je predpoklad, že dieťa bude
schopné pochopiť dôstojnosť iného dieťaťa z vlastných skúseností (Olivar, 1992).
Súčasná psychológia hovorí, že obraz dieťaťa a jeho sebaoceňovanie majú veľký význam
pre jeho psychické zdravie a rozvoj jeho charakteru:
 obraz o sebe (sebaúcta) je súhrn informácií, ktoré osoba o sebe má;
 sebaoceňovanie je hodnotenie informácií, ktoré získava z obrazu o sebe.
Nízke sebaoceňovanie vzniká v rozdieloch medzi vnímaným a ideálnym Ja. Príčinou môžu
byť vysoké, alebo nedosiahnuteľné očakávania. Zrelá osobnosť toleruje svoje chyby a chyby
iných, čo neznamená, že sa ich nesnaží odstrániť.
Zdravé sebaoceňovanie vedie dieťa k prosociálnosti a zdravému rozvoju charakteru.
Ako rozvíjať pozitívne sebaoceňovanie podľa R. Roche- Olivara:
 prijať dieťa také, aké je;
 pripisovať mu pozitívne vlastnosti;
 nevyslovovať negatívne úsudky o žiakoch (Lencz - Krížová, 1993).
Základom v pedagogickej práci je predovšetkým dôležitá interpersonálna komunikácia.
Pre vlastné sebazdokonaľovanie je významné reálne sebaponímanie a reálny obraz seba (Valica
- Valocký - Žilinčík, 1998).

VZŤAH ČLOVEKA K SEBE SAMÉMU
Každý človek si vytvára vzťah k ľuďom okolo seba, k okolitému svetu, aj k sebe samému.
Toto vnímanie a poznávanie sa formuje už od detstva, ktoré je ovplyvňované prostredím, v
ktorom človek žije a s ľuďmi, s ktorými sa stretáva. Sebavnímanie človeka ovplyvňuje aj to, ako
ho hodnotia ľudia okolo neho.
Uvedomenie si vlastného Ja vzniká už v treťom veku života dieťaťa. Ako trojročné začína
používať zámeno „ja”, je pod vplyvom ľudí, ktorí ho obklopujú, začína si formovať počiatočný, ,
obraz o sebe”.
Obraz o sebe zahŕňa: reakcie na hodnotenie, postoje ľudí, s ktorými sa jedinec stretáva,
hodnotenie svojich zručností a schopností, úspechy a neúspechy jedinca, vonkajší vzhľad.
Na základe týchto hodnotení si jedinec utvára kritériá hodnotenia seba samého.
Môžu to byť tieto kritériá:
 menej prísne kritériá na seba, ako má voči druhým;
 prísnejšie kritériá na seba, ako má na druhých;
 primerané a objektívne hodnotenie na seba samého.
Každý z nás má vytvárať si predstavu, , ideálneho Ja” a zároveň obraz „skutočného Ja”,
ktorý nemusí zodpovedať kritériám hodnotenia seba samého. Medzi týmito obrazmi môžu byť
menšie, alebo väčšie rozdiely, ktoré môžu byť príčinou nespokojnosti so sebou. Preto pri
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vytváraní správneho obrazu o sebe je dôležité správne zhodnotenie svojich schopností aj
nedostatkov. Dôležitý je aj vzťah z okolitým svetom. (Janasová, 1993)

SEBAPOZNÁVANIE- SEBAPOŇATIE ŽIAKA
Predstava seba, je to, čo si o sebe osoba myslí, teda predstavuje si svoje Ja. Vo svojom
vedomí si človek utvára obraz o sebe, uvedomuje si svoje danosti, svoj vzhľad a postavenie v
skupine. Sebapoňatie môžeme pokladať za najvyššiu integráciu duševného života jedinca.
Môžeme ho chápať aj ako poznávací a hodnotiaci vzťah k sebe. (Valica - Valocký - Žilinčík,
1998). Dobré sebapoznanie znamená lepšie pochopiť druhých, čím sa úspešnejšie riešia
vzťahové problémy a vytvára sa lepšia spolupráca.
Sebavedomie je súčasťou sebapoznávania a nie je u každého jedinca rovnako vyvinuté.
Sebavedomie žiaka ovplyvňujú vnútorné a vonkajšie vplyvy.
Vnútorné vplyvy pôsobiace na sebavedomie žiaka:
Psychické dispozície
 Dedičnosť- dedičné vlastnosti a vlohy, s ktorými sa žiak rodí. Vlohy sú potrebné pre
vývin vlastností človeka, preto ich treba rozvíjať výchovou.
 Inteligencia- do určitej miery je ovplyvňovaná dedičnosťou. Aby sa inteligencia dieťaťa
rozvíjala je potrebné kvalitné podnetné sociálne prostredie.
 Svedomitosť- vlastnosť, ktorá znamená byť spoľahlivým, pracovitým, cieľavedomým
a pod.
 Entuziazmus- aktivita nášho myslenia a cítenia. Je to prejav jedinca smerom
k spoločnosti
 Citová stabilita- určitá odolnosť nepriaznivých vplyvov zvonku.
Fyzické dispozície
Sebapoznávanie a zároveň sebahodnotenie je ovplyvnené biologickými podmienkami
a sociálnymi reakciami. Znamená to, že v tomto smere ide o spôsob prijatia svojho zovňajšku
(Sedláčková, 2009).

VONKAJŠIE VPLYVY PÔSOBIACE NA SEBAVEDOMIE ŽIAKA:
Rodina je v živote dieťaťa veľmi dôležitá. Dieťa veľmi citlivo vníma všetky prejavy, ktoré
sa v rodine odohrávajú. Rodina a domov predurčuje, či je dieťa šťastné, spokojné a vyrovnané.
Vplyvom rodiny si dieťa vytvára dlhodobý vzťah k sebe samému. Všetky výchovné pôsobenia,
pozitívne aj negatívne, formujú osobnosť dieťa. Na základe toho sa dieťa prejavuje navonok,
hľadá si spoločnosť, alebo je radšej samo. Tieto vplyvy predurčujú aj vnútorné dispozície
dieťaťa. Ak je dieťa v rodine milované, akceptované, má dostatok lásky, pochopenia a úcty, je
vedené k určitým pravidlám, má predpoklady stať sa osobnosťou, ktorá si vytvára pozitívny
obraz o sebe a k ostatným ľuďom.
Škola je ďalší faktor, ktorá zohráva dôležitú funkciu v živote dieťaťa. Zohráva dôležitú
úlohu v sebapoznávaní žiaka. Tu učiteľ musí dbať na to, aby si žiak vytváral pozitívny vzťah
k sebe a triednemu spoločenstvu. Naučil sa rešpektovať seba a mať úctu voči ostatným. Ak
chce mať učiteľ pozitívny vzťah so žiakom, mal by viesť otvorenú komunikáciu bez
zavádzajúcich faktov. Cez pravidlá a zručnosti vedie učiteľ žiaka k cieľu, aby sa stal osobnosťou
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a aktívne rozvíjal svoj postoj k sebe samému a ostatným. Škola v spolupráci s rodinou môže
ovplyvniť ďalší vývoj žiaka, aby si utváral pozitívny obraz o sebe a zdravé sebavedomie.

NEGATÍVNE SEBAPOZNÁVANIE ŽIAKA
Znížené sebahodnotenie dieťaťa môže spôsobovať:
 obmedzené schopnosti dieťaťa;
 nesprávne hodnotenie dieťaťa inými ľuďmi.
Zlé výkony prispievajú k negatívnemu sebaobrazu dieťaťa a ten posilňuje zlé výsledky.
Mnohé teórie vysvetľujú tento vzájomný vzťah. Pri negatívnom hodnotení sa stáva, že si žiak
postupne začne pripisovať vlastnosť sám, alebo negatívna mienka vyvoláva jeho prejav
neschopnosti, alebo jej žiak nakoniec uverí. Vyhýba sa ďalším činnostiam, aby opätovne
nepotvrdili jeho neschopnosť (Kosová, 2000).
Komplex menejcennosti vyvoláva nízke sebavedomie. Je to nedôvera k vlastným
úspechom. Pri nízkom sebavedomí má žiak pocit úzkosti, stráca záujem a všeobecnú motiváciu.
Nízkym sebavedomím žiak stráca vlastnú hodnotu a zdravý sebaobraz o sebe.
Opakom nízkeho sebavedomia je pocit nadradenosti- vysoké sebavedomie. Tento pocit
získava dieťa vtedy, keď svoje potreby získava aj plačom, alebo krikom a dospelí urobia všetko
preto, aby splnili jeho priania a túžby. Dieťa zisťuje, že môže s dospelými manipulovať a takto si
môže vydobyť aj potreby, ktoré nepatria medzi základné potreby jedinca. Vysokým
sebavedomím získava dieťa pocit všemohúcnosti.
Správnou výchovou a sebahodnotením je možné ovplyvniť nezdravé sebapoznávanie
a zmeniť postoje dieťaťa k životným potrebám a situáciám.

POSILŇOVANIE SEBAPOZNÁVANIA
Každý jedinec si udržiava taký obraz o sebe, aký si utvoril. Či už pozitívny, alebo
negatívny. Pozitívne posilňovanie je dodržiavanie takých cieľov, ktoré jedinec považuje za
významné a sú súčasťou jeho Ja. Negatívne posilňovanie je niečo, čo je pre jedinca
neprijateľné. Človek si vyberá to, čo jeho obraz o sebe podporuje (Paleník a kol., 1995).
Sebapoznávanie možno meniť. Možno ho meniť v pozitívnom aj negatívnom smere.
Pozitívne posilňovanie sebapoznávania si vyžaduje veľa času. Je potrebné sa zamerať na:
 oblasť mienky o sebe;
 pozitívne skúsenosti;
 učenie podľa svojich možností a schopností;
 hodnotenie žiaka podľa jeho možností a schopností, neporovnávať ho s inými žiakmi;
 budovať pravdivý obraz dieťaťa o sebe;
 hľadať jeho silné a slabé stránky;
 dať dieťaťu možnosť prežiť úspech;
 preukazovať dôveru a lásku.
Hlavným zmyslom pozitívneho posilňovania sebapoznávania je, aby každý žiak výchovou
a vzdelávaním získal čo najviac pre rozvoj svojej osobnosti (Kosová, 2000).
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VZŤAH UČITEĽA A ŽIAKA AKO PODMIENKA VÝCHOVY V ETICKEJ VÝCHOVE
Vzťah dvoch ľudí je vzájomné porozumenie, ktoré ovplyvňujú vonkajšie a vnútorné
prejavy jedincov. Čím je vzťah hlbší, tým viac uspokojuje potreby obidvoch ľudí. V prežívaní
vzťahu sa jedinci navzájom ovplyvňujú a tolerujú pôsobenie druhého človeka na seba. Dobré
vzťahy treba dlhodobo a trpezlivo budovať.
V pedagogickej praxi je dôležitý vzťah medzi učiteľom a žiakom, ktorý sa buduje
výchovou. Vo výchove s deťmi je dôležité, aby bol učiteľ aktívny a budoval taký vzťah, ktorý
dáva žiakovi priestor na rozvíjanie seba samého a pomáha mu rásť. Žiak bude mať k učiteľovi
lepší vzťah vtedy, čím viac bude uspokojovať jeho vzdelávanie a čím viac bude uspokojovať
jeho sociálne a emocionálne potreby. Medzi učiteľom a žiakom nemôže prevládať partnerský
vzťah. Vo výchove prevláda pomáhajúci vzťah, ktorým učiteľ, alebo vychovávateľ rozvíja
osobnosť žiaka, stará sa o neho a vychováva ho. Je dôležité, aby v tomto vzťahu pedagóg dával
žiakovi priestor na sebarozvoj. V tomto vzťahu má dôležitú úlohu aj rodič. Cieľom
pomáhajúceho vzťahu medzi učiteľom a žiakom je, aby cez rozvoj osobnosti došlo k zmene. Na
vytvorenie takéhoto vzťahu podľa Rogersa sú základné podmienky:
 reálnosť vychovávateľa (autentická),
 akceptácia dieťaťa (priateľská úcta a dôvera),
 empatické porozumenie,
 oslobodenie od ohrozujúceho hodnotenia (Kosová, 2000).
Reálny učiteľ by mal otvorene a úprimne komunikovať, prejavovať svoje pocity, ak chce,
aby aj dieťa bolo otvorené a vyjadrovalo svoje pocity navonok a aby sa budoval vzájomný
rešpekt. Akceptovaním učiteľ vytvára priateľskú úctu, toleranciu a dôveru. Priateľstvom rozvíja
osobnosť dieťaťa, vytvára v ňom jeho vlastnú hodnotu a prijíma ho takého aké je. Reálny učiteľ
vytvára vo vzťahu empatické porozumenie a dôveru v seba samého (či seba, alebo žiaka). Ak si
učiteľ vybuduje takýto vzťah medzi sebou a žiakom, je predpoklad, že žiak plní jeho želania
a očakávania, lebo je presvedčený o tom, že je to správne a zaslúži si to jeho pozornosť.
Pedagóg by mal byť formálny aj neformálny. Formálne postavenie pedagóga spočíva v
tom, že je voči žiakovi nadriadený, môže mu prikazovať, viesť ho a v škole hrá rolu rodiča.
Pedagóg by sa mal stať neformálnym vedúcim, aby si vytváral pozitívny vzťah so žiakmi, ktorí si
ho vážia a rešpektujú ho (Valica - Valocký - Žilinčík, 1998).

ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ Z ASPEKTU SEBAPOZNÁVANIA A ZVYŠOVANIA
ZDRAVÉHO SEBAVEDOMIA U ŽIAKA NA 1. STUPNI ZŠ V ETICKEJ VÝCHOVE
Poslaním povinne voliteľného predmetu je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou
a hodnotovou orientáciou. Významné miesto zaujíma úcta k človeku, k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty. Súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená
komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných/, ako aj podpora mentálnej hygieny, ktorá
sa podieľa na primárnej prevencii porúch správania a učenia. V tomto predmete nejde len
o poskytovanie informácií o morálnych zásadách, ale cez zážitkové učenie sa podporuje
pochopenie mravných noriem a osvojenie správania sa. Mladý človek sa pripravuje na to, aby
raz ako dospelý prispel k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na
pracovisku, v spoločenských skupinách, v národe a medzi národmi.
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Obsah etickej výchovy pozostáva z desiatich základných, logicky usporiadaných
a vzájomne úzko súvisiacich tematických celkov, ktoré napomáhajú zvyšovať sociálnu
a emocionálnu inteligenciu dieťaťa.
TEMATICKÉ CELKY
 Otvorená komunikácia
 Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
 pozitívne hodnotenie iných
 Tvorivosť a iniciatíva
 Komunikácia a vyjadrovanie citov
 Empatia
 Asertivita
 Schopnosť výberu žiaducich reálnych a zobrazených vzorov
 Prosociálnosť v osobných vzťahoch- spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa
 Komplexná prosociálnosť
 Etika- hľadanie koreňov prosociálneho správania
 Etika a ekonomické hodnoty
 Etika a náboženstvá- tolerancia a úcta
 Rodina, v ktorej žijem
 Výchova k manželstvu a rodičovstvu
 Ochrana prírody a životného prostredia
Prvoradým cieľom etickej výchovy je rozvíjať etické postoje a prosociálne správanie
žiaka. Prosociálne správanie je také, ktoré je zamerané na pomoc alebo prospech iných osôb,
bez nároku na odmenu. Cieľom výchovy nie je len osvojenie si určitého správania, ale aj snaha
priviesť žiaka k vnútornej potrebe takéhoto správania.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni je:
 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu;
 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla;
 naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primeraného veku;
 umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov;
 umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy;
 podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností;
 formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov (Štátny vzdelávací program. Príloha
etická výchova, 2011).

ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ A SEBAÚCTA AKO TEMATICKÝ CELOK V ETICKEJ
VÝCHOVE
Počiatkom každej sebaúcty je úcta k životu. k tomuto poznaniu treba človeka viesť
správnou výchovou. Každý život jedinca je jedinečný a má svoje hodnoty.
Správne sebapoznanie podmieňujú výchovné ciele:
1. Naučiť sa spoznávať svoje silné a slabé stránky.
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2. Vážiť si seba samého, svoju individualitu a rozvíjať schopnosť, , byť sám sebou“,
posilňovať sebaoceňovanie.
3. Vytvoriť základy sebaúcty a ľudskej dôstojnosti.
Najdôležitejšie poznatky súčasnej psychológie hovoria, že obraz dieťaťa o sebe a jeho
sebaoceňovanie majú kľúčový význam pre jeho psychické zdravie a rozvoj charakteru.
Sebaoceňovanie je hodnotením informácií, ktoré má jedinec v obraze o sebe. Na
sebaoceňovanie vplýva objektívne a subjektívne hodnotenie týchto informácií.
Sebaúcta je stále vedomie a hodnotiaci úsudok, ktoré si osoba robí sama o sebe
k želaným pozitívnym vlastnostiam. Základom je poznanie vlastných možností a schopností,
ako aj spoločenských vzťahov, postojov a správania. Osoby s vysokou sebaúctou majú stabilný
reálny obraz o sebe. Majú dôveru k vlastným schopnostiam, veria vo svoj úsudok, čím môžu
dosiahnuť svoje predsavzatia. Všetky tieto aspekty motivujú jedinca k dosahovaniu dobrých
výkonov. Naopak osoby s nízkou sebaúctou sú úzkostlivé, ťažko odolávajú vonkajším tlakom,
ľahko podliehajú vplyvom okolia. Takéto osoby majú spravidla malú dôveru voči iným,
prejavujú rezignáciu, bývajú samotárske. Nízke sebaoceňovanie vzniká z rozporu medzi
vnímaným a ideálnym Ja.
Obraz o sebe a sebaúcta sú podmienené vývinovými etapami. V každom období života sa
človek prispôsobuje novým požiadavkám a rôznym zmenám, ktoré môžu ovplyvňovať rôzne
skúsenosti, pohlavie, vek a iné podmienky v živote človeka.
Najťažšia a najdlhšia cesta k pozitívnemu sebaoceňovaniu je ľudská dôstojnosť, ktorú
človek nestráca ani v prípade neúspechu. Takáto osobnosť je tolerantná k svojim chybám, aj
k chybám iných. Zdravé sebaoceňovanie vedie k prosociálnosti a zdravému rozvoju charakteru.
K vytvoreniu zdravej sebaúcty dieťaťa hrá dôležitú úlohu sociálne prostredie, (rodinné
zázemie, škola,..), ktoré naňho vplýva. Každé dieťa si zasluhuje úctu, lebo v prvom rade je
človekom.
Roche Olivar odporúča, čo môže urobiť učiteľ pre vytváranie pozitívneho
sebaoceňovania dieťaťa:
 prijať dieťa také aké je, vyjadrovať k nemu pozitívny vzťah,
 hľadať pozitívne vlastnosti, vhodným spôsobom podporovať dieťa s nízkym
sebaoceňovaním, nájsť pozitívne vlastnosti aj v dieťati s poruchami správania,
 nevyslovovať negatívne súdy o dieťati, ale poukázať na dôsledky jeho negatívneho
a nežiadúceho správania (Ivanová, Kopinová, 2007).
Návrh inovácie obsahu tematického celku- Ľudská dôstojnosť a sebaúcta na 1. stupni ZŠ
Etická výchova ako povinne voliteľný predmet v slovenskom školskom systéme,
vychádzajúca zo Štátneho vzdelávacieho programu SR, ktorá je zakomponovaná do Školských
vzdelávacích programov, by mala smerovať k výchove dobrého, šťastného, zdravého
a múdreho človeka, ktorý na základe sociálnych zručností a celoživotných pravidiel bude
pripravený na to, aby raz ako dospelý prispel k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v
rodine, na pracovisku, v spoločenských skupinách, v národe a medzi národmi. Etická výchova
by teda mala prispievať k výchove osobnosti, ktorá bude schopná riadiť sa vo svojom myslení
a konaní vlastným úsudkom a hodnotami. Prvoradým zámerom etickej výchovy je prosociálna
osobnosť, ktorej konanie je charakterizované dobrom (Valica – Fridrichová a kol., 2011).
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
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má svoju vlastnú identitu;
má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou;
jej správanie je určované osobným presvedčením a zvnútornenými etickými normami
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, ktorá je do istej miery nezávislá
od tlaku spoločnosti;
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené a etické zásady, ktorá je
schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách;
 charakterizuje ju jednotnosť v myslení a konaní;
 koná nielen v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovým nasadením- súlad medzi
emóciami a chcením;
 prijíma iných v ich rozdielnosti;
 je ochotná a schopná spolupracovať, iniciovať spoluprácu (Štátny vzdelávací program.
Príloha etická výchova, 2011).
V primárnom vzdelávaní je prioritným cieľom budovanie a rozvíjanie priateľstva. Dobré
priateľstvo by si žiak mal budovať cez životné pravidlá, sociálne zručnosti, vytváranie
medziľudských vzťahov, postoje a sociálne normy tak, aby nadobudol prvky prosociálneho
správania primerané jeho veku. Úlohou učiteľa je, aby viedol deti k priateľstvu tak, aby sa
nevzdávali svojich vlastných hodnôt, boli zodpovedné za svoje rozhodnutia a to aj v prípade, že
konajú v mene priateľov a zachovania priateľstva. Deti si majú byť vedomé toho, že v
priateľstve treba na prvom mieste uplatňovať ich morálne vedomie a ich hodnoty.
V obsahovom štandarde sa identifikujú hodnoty ako: priateľstvo so všetkými sociálnymi
zručnosťami, úcta k sebe aj druhým, dôstojnosť, hodnota ľudského života, rodina, tvorivosť
a iniciatíva, čestnosť, mierumilovnosť, súťaživosť a čestnosť, tolerancia, sloboda, solidarita,
humánnosť v zmysle dodržiavania ľudských práv, zodpovedné správanie vo vzťahu k prírode
a úcta k tradíciám (Valica a kol., 2011).
Z tohto vyplýva, že na primárnom stupni vzdelávania je priateľstvo prioritou so všetkými
sociálnymi zručnosťami, ktoré s ním súvisia. Tematický celok Ľudská dôstojnosť a sebaúcta tiež
úzko súvisí s hodnotou priateľstva. V obidvoch hodnotách ide o hľadanie identity jedinca.
Jedinec sa učí spoznávať svoje silné a slabé stránky vytvára si obraz o sebe, cez hodnotenie
informácií prechádza sebapoznávaním, buduje si svoju sebadôveru, uvedomuje si úctu k sebe
samému a k iným. Cez svoje skúsenosti vníma svoje hodnoty a hodnoty iných, vytvára si
kritériá, vzťahy. Dobrým sebapoznávaním dokáže lepšie vnímať a pochopiť druhých, je
tolerantný a ohľaduplný voči iným, čím sa medzi jedincami vytvára lepšia komunikácia. Rozvíja
sa empatia, asertivita a spolupráca.
Na upevňovanie priateľstva a uvedomovanie si ľudskej dôstojnosti a sebaúcty pôsobia
vnútorné a vonkajšie vplyvy, ktoré spolu úzko súvisia. Aj pozitívne a negatívne sebapoznávanie
má vplyv na rozvoj priateľstva a osobnosti.
Práve výchovou a vzdelávaním by žiak mal rozvíjať svoje sebapoznávanie,
sebaoceňovanie a uvedomovanie si svojej osobnosti, čím rozvíja dobro voči sebe a dobré
priateľstvo v medziľudských vzťahoch. Úroveň socializácie žiaka ovplyvňuje morálny a sociálny
vývin človeka, ktorý je dôležitý v sociálnej a personálnej výchove. Preto úlohou výchovy je
rozvíjať osobnosť človeka. Vnímaním týchto podnetov si jedinec uvedomuje svoju ľudskú
dôstojnosť a má predpoklady stať sa prosociálnym človekom pre spoločnosť, v ktorej žije.
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Význam priateľstva a ostatných hodnôt môže žiak- jedinec rozvíjať osvojovaním
sociálnych zručností a celoživotných pravidiel, ktoré rozpracovala S. Kovalik vo svojom modely
pre vzdelávanie v 21. storočí, pod názvom, , Integrované tematické vyučovanie“.
Uvedomovaním a zosobňovaním týchto pravidiel a zručností (viď podkapitola 1.2 Socializácia
žiaka, s.7-8), si dieťa- jedinec rozvíja svoje sebapoznanie a uvedomuje si samého seba
a druhých. V takomto spôsobe vyučovania vytváranie neohrozeného triedneho prostredia
a triednych pravidiel pre všetkých žiakov v triede vedie k pokojnému učeniu sa a akceptovaniu
sa navzájom. Zážitkovým učením, dramatizáciou, alebo rolovými hrami nerastie u žiakov len
vedomostná úroveň, ale zdokonaľuje sa aj ich socializácia, schopnosť pracovať v skupine
a tolerovať sa navzájom. Rozvíjajú sa všetky druhy inteligencie a v takto vedenom vyučovacom
procese sa nemôže stať, že by sa niektoré dieťa nemohlo prezentovať. Vzájomná podpora v
skupine pomáha aj deťom s nižším sebavedomím. Rozdelenie úloh v skupine a tolerancia pri
práci vedie žiakov ku sebakontrole a k sebaovládaniu. Ranné komunity umožňujú rozvoj
komunikácie a zbavovanie sa zábran pri rozhovoroch (v komunite platí právo zdržať sa).
Rannými komunitami sa navádza v triede pozitívna atmosféra a učiteľ môže zistiť akú majú
žiaci náladu, aké majú pocity a starosti. Tu sa rozvíja otvorená komunikácia s pocitom
neohrozeného prostredia. s osvojovaním a využívaním sociálnych zručností sa rozvíja
priateľstvo a šírenie dobra ako základ pre rozvoj sebapoznávania a poznávania iných, čo vedie
k prosociálnej osobnosti.
Keďže témy v primárnom vzdelávaní úzko spolu súvisia a zapadajú jedna do druhej, nie
je nutné ich rozdeľovať do viacerých tematických celkov. Pri osvojovaní zdravého priateľstva je
dôležité rozvíjanie komunikácie, zdravé hodnotenie seba a iných, rozvíjanie druhov
inteligencie, ohľaduplnosť a tolerancia pri práci v skupine, čím sa rozvíja empatia a asertivita
jedinca.
Návrh inovácie obsahu tematického celku - Ľudská dôstojnosť a sebaúcta
Návrhy vychádzajú z kurikula ITV od S. Kovalik (Kovalik, 1996).
1. ročník:




vytvorenie mozgovo-kompatibilného prostredia v triede;
vytvorenie a rešpektovanie pravidiel v komunite;
zavedenie a dodržiavanie celoživotných pravidiel.
2. ročník:




osvojovanie si celoživotných pravidiel;
zavádzanie a učenie sa sociálnym zručnostiam.
3. ročník: - zavádzanie ďalších sociálnych zručností.
4. ročník: - objektívne sebahodnotenie na základe získaných celoživotných pravidiel
a sociálnych zručností.

Už od detstva postupným a vnútorným stotožnením celoživotných pravidiel a sociálnych
zručností sa môže jedinec stať plnohodnotným občanom svojej komunity a môže mať
predpoklady na plnohodnotnú výchovu svojich potomkov. Človek je ovplyvňovaný výchovou
celý život. Bez pravidiel nie je možná výchova a bez výchovy nie je možné budovať u jedinca
hodnoty, ktoré postupne smerujú k prosociálnej osobnosti, pod podmienkou jednotnej
výchovy.
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Hra v etickej výchove podporuje uvedomovanie si vlastných potrieb a citov, rozvíja
komunikáciu, empatiu, asertivitu a prosociálne správanie. Vedie k schopnostiam začleniť sa do
skupiny, dodržiavať pravidlá spolupráce, čím si žiak- jedinec buduje svoje sebapoznanie,
sebauvedomenie, sebadôveru, sebaúctu a učí sa sebahodnoteniu, sebakontrole a sebavýchove
(Fridrichová, 2007).
Cieľ etickej a náboženskej výchovy ide v jednej línii. Rozdiel je v obsahu. V obidvoch
výchovách ide o šírenie dobra, priateľstva a poznávania seba a iných. Vrcholom je prosociálna
osobnosť. Voliteľne povinný predmet etická výchova, by sa mal stať povinným predmetom pre
všetkých žiakov na všetkých stupňoch škôl, kde je možnosť viac sa venovať hodnotám ľudskej
osobnosti a rozvíjať povedomie detí, osvojovať si celoživotné pravidlá a sociálne zručnosti, aby
si mohli do života zobrať tie najcennejšie ľudské hodnoty a tak šíriť svoje dobro a dôstojnosť v
spoločenstve a národnej kultúre.

ZÁVER
Ak sa má človek stať ľudskou bytosťou, musí sa učiť byť človekom a byť vychovávaný.
Len výchovou a dohodnutými pravidlami môže jedinec na sebe pracovať, spoznávať seba
samého, uvedomovať si svoje pozitívne aj negatívne stránky, utvárať si reálny obraz o sebe,
budovať si svoje kritériá a hodnoty. Všetky tieto hodnoty si jedinec trénuje na základe učenia,
výchovy a svojho vnútorného zosobnenia. Poznávaním samého seba sa učí poznávať iných,
tolerovať seba aj druhých, nadväzovať priateľstvá, ktoré ako jedinec každý potrebuje, lebo
človek je spoločenská bytosť. Človek nedokáže existovať sám. Keby žil v úplnej osamelosti,
nemohol by rozvíjať svoje sebapoznávanie a sebauvedomovanie.
Prechádzaním svojich životných skúseností už od detstva až do dospelosti a staroby, sa
človek neustále spoznáva, zhodnocuje svoje správanie a hodnoty. Na základe toho sa učí byť
sám sebou, vážiť si seba samého a iných. Je na každom jedincovi, ktorou cestou sa vyberie.
V dnešnej uponáhľanej dobe ostáva málo času na priamu komunikáciu a my dospelí
strhávame so sebou aj deti. Vzniká nedostatok času na to, aby sa človek v pohode zamýšľal nad
sebou. Pretechnizovaný svet komunikuje cez sociálne siete, kde chýba priamy kontakt človeka
s človekom. Pri sebapoznávaní a uvedomovaní si ľudských hodnôt, je dôležitou pozitívnou
súčasťou verbálna aj neverbálna komunikácia, ktorá je určite dobrým vodítkom k šíreniu
priateľstva, dobra a prežívania akýchkoľvek citov.
Ak chceme, aby z dieťaťa vyrástla plnohodnotná osobnosť, ktorá bude schopná riadiť sa
vo svojom myslení a konaní vlastných úsudkov tak, aby šírila dobro a mala úctu k iným ľuďom,
prírode, národným a kultúrnym hodnotám, je nutné zharmonizovať výchovné pôsobenie na
dieťa už v útlom veku. Je to náročná a zdĺhavá cesta, lebo tu aj dospelý jedinec musí poznať
sám seba, svoje pozitívne aj negatívne stránky, mať zdravé svedomie a vedomie o svojom
správaní a konaní.
Deti treba naučiť viesť samých seba aj seba navzájom. Nemali by mať direktívnych
nadriadených, aby sa mohla rozvíjať všestranne ich osobnosť. Zosúladením výchovy v rodine, v
škole, v spoločnosti, je predpoklad k harmonickému rozvoju dieťaťa jeho osobnosti, úcty,
sebapoznávaniu, zdravému sebavedomiu, priateľstvu k iným a rešpektovaniu morálnych
a mravných zásad.
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Predmet etická výchova v slovenskom školskom systéme je dobrým činiteľom, ktorý
smeruje k výchove dobrého, spokojného a morálne uvedomelého žiaka- jedinca, z ktorého pri
správnom sebapoznávaní môže vyrásť prosociálna osobnosť.
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EMPATIA A ASERTIVITA – PODMIENKA NENÁSILNÉHO,
ASERTÍVNEHO RIEŠENIA KONFLIKTOV
Petra PASTIERIKOVÁ
Abstrakt
Práca pozostáva z teoretickej časti. Teoretická časť je obsiahnutá v troch kapitolách. Prácu dopĺňa
použitá literatúra. V prvej kapitole definujem základné pojmy ako sú empatia, asertivita, konflikt
a školská trieda. Druhá kapitola je zameraná na riešenie konfliktov v školskej triede. Analyzujem
predpoklady úspešného riešenia konfliktov. Popisujem asertívne riešenie konfliktov a pozornosť
sústredím aj na empatiu ako predpoklad riešenia konfliktov. Charakterizujem typy žiakov v konflikte. V
tretej kapitole sa venujem možnosťami inovácie obsahu v tematickom celku Empatia a Asertivita na 1.
stupni vzdelávania.
Kľúčové slová: Empatia, asertivita, školská trieda, konflikt.

ÚVOD
Pre človeka ako osobnosť je potrebné nielen vzdelanie, ale aj výchova a sebavýchova. Už
v útlom veku sa na príkladoch a modeloch správania a vzťahov v rodine kladú základy etiky.
Tieto sa počas školskej dochádzky edukačným procesom prehlbujú, v dospelosti, teda vlastne
celoživotne sa utvrdzujú a využívajú. Účinná etická výchova však vyžaduje systematické
a dlhodobé pôsobenie, vytvára základ, na ktorý je možno nadviazať pri preberaní konkrétnych
etických aspektov spoločenského života.
Riešenie konfliktov je našou každodennou prácou, nočnou morou, zábavou, výzvou,
dôvodom na depresiu a strach, hnev a agresiu, cestou k uspokojeniu, zdrojom nových
nápadov, riešení a priateľstiev Mohli by sme dlho opisovať, čo všetko nám konflikt dáva
a berie, koľko rôznych pocitov v nás vyvoláva, koľko smutných a veselých príhod máme v
spomienkach spojených práve s konfliktami. Väčšinou si vážnosť riešenia konfliktov
uvedomujeme, až keď sa stretneme s ich najvypuklejšou formou – násilím. Cieľom je preto
potrebné o tomto probléme hovoriť, aby sme sa vedeli vyhnúť takýmto formám riešenia
konfliktov, pretože na 1. stupni dochádza k rôznym konfliktom medzi žiakmi ale aj útokmi na
učiteľov. Empatia a asertivita sa stávajú významným a čím častejšie používaným pojmom pri
riešení konfliktov.

EMPATIA
Z mnohorakých opisov vznikol. do dnešných dní ucelený obraz a tak možno empatiu
predstaviť ako samostatný pojem.
Pri všeobecnom vymedzení je empatia taká schopnosť osobnosti, pomocou ktorej sa
osobnosť v rámci bezprostrednej komunikácie s druhým človekom vie vžiť do jeho duševného
stavu. Na základe tohto vžitia vie vycítiť a pochopiť v tom druhom také emócie, motívy a snahy,
ktoré tento človek nevyjadruje v slovách priamym spôsobom a ktoré nevyplývajú zákonite zo
situácie medziľudského vzťahu. (Buda, 1988)
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Podľa T.S. Jacobsa: „empatia je základom každého dobrého vzťahu. Ide o ochotu, s akou
vnímame pocity iných ľudí, ako si všímame ich nevyslovené želania a chápeme ich potreby“.
(Jacobs – Stewart, 2005, s. 167).
S. Bullard prirovnáva empatiu k tolerancii a hovorí, že „pri empatii je potrebné vnímať
iných bez obáv, brať ich takých, akí sú, aby sme spoznali, že srdce iného je podobné tomu
nášmu. Empatia si žiada pochopenie, že všetci ľudia majú rovnaké city – že som schopný cítiť
čokoľvek, čo cítiš ty“. (Bullard, 2007, s. 75).
C. Rogers pojem empatia opísal ako vývin záujmu a vnímavosti človeka voči druhému
a ako hľadanie hlbokého neposudzujúceho porozumenia, čo predstavuje rešpektovanie
druhého ako bytosti, ktorá je celistvá a prijatie človeka takého, aký je. (Sollárová, 2005).
Empatia nie je jedinou možnosťou poznávania a pochopenia druhého človeka, je iba
jednou zo špecifických možností. Porozumieť možno aj na základe pozorovania, vyhodnotenia
informácií získaných od druhého človeka, alebo na základe usudzovania zo sociálnej situácie
druhého človeka. Kým však ostatné mechanizmy umožnia v človeku pochopiť len to všeobecné,
šablónovité, empatia je vhodná na to, aby napomáhala poznávaniu celkom jedinečných,
špecifických psychických obsahov. Ostatné spôsoby porozumenia majú predovšetkým
intelektuálny, racionálny charakter, no empatia sa zakladá predovšetkým na pochopení
citových vzťahov.
Empatia je schopnosť, ktorú má každý človek, ale nie každý a v každej situácii ju vie
uplatniť.

ASERTIVITA
Anglické slovo to assert (v zmysle byť asertívny) znamená trvať na niečom, tvrdiť,
presadzovať. Assertiveness znamená schopnosť vychádzať s druhými bez jednostranného
sebaobmedzovania alebo neadekvátneho seba presadzovania (Mareš - Gavora 1999) Pre
asertívne správanie je charakteristické, že človek presadzuje svoje správanie, názory a práva,
pričom rešpektuje práva a názory iných.
Asertivita je schopnosť, komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje
pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať,
súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity.
Podľa Roche Olivara (1992, s.115) je asertivita “iniciatíva, rozhodnosť a vytrvalosť pri
presadzovaní určitého správania a to napriek situačným, interpersonálnym či sociálnym
prekážkam.“
V psychológii asertivita znamená otvorené vyjadrovanie citov, názorov a očakávaní,
uplatňovanie nárokov a práv pri súčasnom rešpektovaní citov, názorov, očakávaní, zámerov
a práv iných. Asertívny človek v každej situácii zachováva svoju identitu, ale nenarúša identitu
iných.
Byť asertívny znamená, že môžeme vyjadriť svoje presvedčenie a názory a obhajovať
svoje požiadavky druhej osoby a poskytneme jej priestor na ich obhájenie. Obe strany veria, že
dosiahnu uspokojivé riešenie.
Asertívne sa správajúci človek podľa Capponi a Nováka „dokáže presne a jasne
definovať, o čo mu ide, ako vidí situáciu, čo si o nej myslí a ako ju prežíva. Má pozitívny postoj
k druhým ľuďom i primerané sebavedomie. Celou svojou bytosťou naznačuje, že vie, že jeho

364

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

požiadavka je oprávnená a splniteľná a druhá strana je podľa neho korektná a nemá iný záujem
ako vec kladne vyriešiť, Chová sa primerane sebaisto, vie načúvať iným a pristúpiť na
kompromis. Je schopný zmeniť svoj názor pod tlakom argumentov. Pretože považuje ostatných
ľudí za „dobrých“ nie je mu trápne, aby sám požiadal o láskavosť alebo ju poskytol.“ (Capponi,
Novák 1994, s.37)

KONFLIKT
Myslím že nie je človek, ktorý by aspoň raz v živote nezažil nejaký konflikt. V prvom rade
by sme si vysvetlili, čo to vlastne konflikt je. Existuje viacero definícií, ktoré sa od seba viac
alebo menej líšia. Všeobecne je konflikt definovaný ako stretnutie protichodných názorov,
postojov, želaní motívov. Konflikt možno voľne charakterizovať ako prejav takého nesúladu
medzi ľuďmi, ktorý jednotlivec pociťuje ako zaujatosť a neoprávnenú kritiku okolia. Konfliktná
situácia vzniká, keď jednotlivec alebo skupina cíti, že je frustrovaná v uspokojovaní svojich
potrieb, dosahovaní svojich cieľov, teda vždy, keď na ceste k žiaducemu cieľu je nejaká
prekážka. Táto prekážka môže byť na strane jednotlivca samotného, alebo sa môže nachádzať
v jeho externom prostredí, stelesnená názormi, želaniami, cieľmi iného jednotlivca, alebo
skupiny, ktoré sú protichodné jeho vlastným. (Oravcová, 2002)
Křivohlavý (1973) hovorí, že konflikt je vyjadrenie súčasného nároku dvoch, na opačných
stranách stojacich záujemcov o tú istú vec, ochotných o ňu bojovať. Je to stretnutie dvoch
alebo viacerých do určitej miery sa vylučujúcich či protichodných snáh, síl a tendencií.
Burton definuje konflikt ako situácie obsahujúce vrodené ľudské potreby zahrňujúce
individuálnu a skupinovú identitu a potrebu jej uznania. Tieto situácie sa podľa neho nedajú
vyjednávať, pretože sa objektívne nedajú merať a subjektívne sú vnímané ako nedeliteľná
súčasť človeka alebo skupiny. Konfliktné situácie v jeho ponímaní vyžadujú analytické
odkrývanie významov alebo toho, čo uspokojuje potreby všetkých zúčastnených v konflikte.
(In: Bednařik, 2001)
Psychológia skúma konflikt ako jednou z náročných životných situácií. V situácii konfliktu
sa vyskytuje napätie. Konflikt je príčinou úzkosti.
Druhy konfliktov
Konflikty môžeme rozdeliť do štyroch základných skupín:
a) Osobné – intrapersonálne konflikty- máme sami so sebou, prežíva človek vtedy, ak sú
ciele nerealizovateľné z rôznych dôvodov
b) Medzi osobné – interpersonálne konflikty – s inými jednotlivcami, najčastejšie sa
vyskytujú medzi dvoma ľuďmi, ktorých postoje a presvedčenie sú rozdielne.
c) Konflikty v rámci organizovanej skupiny – týkajú sa interakcie člena a kolektívu.
Jednotlivec vníma aké miesto má v skupine, či je akceptovaný a uvedomuje si aj svoju
pozíciu v nej.
d) Konflikty medzi skupinami – sú podmienené diferenciami v ich všeobecnom zameraní.
V školách sú to často triedy s odlišným zameraním.

ŠKOLSKÁ TRIEDA AKO MALÁ SOCIÁLNA SKUPINA
Školskú triedu zaraďujeme medzi malú sociálnu skupinu, pretože spĺňa všetky kritéria.
Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje prostredníctvom školskej triedy. Je to zvláštny sociálny
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útvar odlišný od iných skupín. Tvorí ju určitý počet žiakov, ktorí spoločne vykonávajú činnosti,
ktoré smerujú ku spoločnému cieľu. Žiaci sú vo vzájomných dlhodobých interakciách, väčšinu
času trávia spolu a rozvíjajú vzťahy „tvárou v tvár“. Svojim vznikom je to skupina formálna.
Formálnosť je daná normami, ktoré riadi činnosť učiteľa a žiaka, ich správanie je predpísané.
Vyučovanie je časovo ohraničené rozvrhom hodín, učiteľ by mal rozvíjať určité formy myslenia,
cítenia a konania tak, ako to predpisujú učebné osnovy a školský poriadok. (Sollárová a kol.,
2002)
V triede sa vytvárajú i neformálne štruktúry, ktoré vznikajú na základe prejavenia
vzájomných sympatií členov týchto skupín. Priateľské vzťahy majú veľký význam pre súdržnosť
školskej triedy. „Súdržnosť je vlastne súhrn síl, ktoré spôsobujú, že skupina sa udržuje.“ (Kačáni
a kol., 1999, s.182)
Ako uvádzajú Sollárová a kol. (2002) vývoj a stav školskej triedy ako malej sociálnej
skupiny je ovplyvnený rôznymi činiteľmi. Sú to napr. interpersonálne vzťahy, inštitucionálne
podmienky, pravidlá, ciele školy a žiakov, počet členov v triede (ovplyvňuje kohéziu),
intersexuálne rozdiely (interakcie medzi dievčatami a chlapcami majú iný charakter ako
interakcie medzi členmi skupiny rovnakého pohlavia), vekové osobitosti (významovosť skupiny
pre človeka v rôznych vekových obdobiach), školské schopnosti a talent žiaka, klíma triedy,
pozitívne etické hodnoty..

RIEŠENIE KONFLIKTOV V ŠKOLSKEJ TRIEDE
Je veľmi dôležité naučiť sa riešiť konflikty, či už vlastné, osobné, ako aj každodenné
pracovné konflikty v triedach. Na to je potrebné uvedomiť si potrebu istých zručností a týmto
zručnostiam naučiť aj svojich žiakov.

PREDPOKLADY ÚSPEŠNÉHO RIEŠENIA KONFLIKTOV
Zručnosti sú zároveň predpokladmi úspešného riešenia aj predchádzania konfliktom. Je
veľkým úspechom ak ich získame my sami, ale najmä ak ich sprostredkujeme svojim žiakom.
Uvádzam, kontrolný list, ktorý pomôže pri zisťovaní zručností a schopností potrebných pri
riešení konfliktov. (Príloha č.1) (Križová – Smiková, 2011)
Deti v predškolskom veku by sa mali učiť tieto základné zručnosti a pred vstupom do
školy by ich mali mať zvládnuté. Mnohí žiaci sa tieto zručnosti nenaučili, chýbajú im a tak im
robí problém zvládať bežné konflikty v triedach a v škole majú problémové správanie.
Každému učiteľovi záleží na tom, aby naučil svojich žiakov samostatne riešiť konflikty.
Preto je potrebné používať v triede zásady komunikácie:
a) hovoríme po jednom
b) ak chcem niečo povedať, počkám kým niekto iný dorozpráva
c) ak niekto hovorí, počúvam ho
d) hovoríme kľudným hlasom, bez kričania
e) vysvetľujeme, ale neudierame.

EMPATIA DÔLEŽITÝ PREDPOKLAD RIEŠENIA KONFLIKTOV
Vo vývoji žiaka je empatia dôležitou mierou jeho sociálnej osobnostnej zrelosti. Ak je
žiak empatický, slová ako dôvera, cit porozumenie a priateľstvo dostávajú pravý význam.

366

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Reaguje s nadhľadom, menej impulzívne, s väčším porozumením na rôzne situácie, konflikty..
Zároveň sa vymaňuje zo sociálnej izolovanosti.
Empatia je dôležitá vo vzťahu učiteľa a žiaka. Učiteľ sa snaží porozumieť deťom,
akceptuje ich, napomáha k rozvíjaniu ich identity, vytvára priaznivú klímu v triede, predchádza
konfliktom.
Humanistický prístup Rogersa hovorí o troch typoch učiteľov, ktorí sa v prístupe k
žiakom orientujú na empatiu, intuíciu a hľadanie nových možností. Sú to:
1. Kongruentný typ učiteľa- má prijímať žiaka tak, ako rodič prijíma svoje dieťa. Prejavuje
hlbokú, úprimnú starostlivosť aj keď vždy nesúhlasí s jeho prejavom. Tento typ učiteľa,
je tým človekom, ktorým v skutočnosti je, nič nepredstiera.
2. Akceptujúci typ učiteľa- prijíma žiaka so všetkými jeho vlastnosťami a ťažkosťami,
takmer bezvýhradne a bez kladenia podmienok.
3. Empatický typ učiteľa- nielen cíti pocity žiakov, ale tiež komunikuje o tom, čo sám cíti.
Snaží sa vidieť svet žiaka jeho očami a cítiť to, čo cíti on. Mal by sa snažiť pochopiť
žiaka, ale zároveň by nemal posudzovať jeho svet. (Kariková, 1999).
Empatickí ľudia potrebujú málo slov na to, aby pochopili a vžili sa do situácií iných. Len
na základe tohto uvedomenia môže človek vyjsť v ústrety inému – či už ide o pomoc verbálnu
alebo fyzickú. Čím lepšie poznáme svoje vlastné prežívanie, svoj vlastný citový svet, tým viac
dokážeme pochopiť prežívanie a správanie sa iných ľudí.
R. Roche Olivar uvádza tieto účinky empatie:
 Kto aktívne počúva, môže vycítiť a pochopiť, čo si druhý myslí, cíti a po čom túži.
Takéto porozumenie spája ľudí, podporuje vzájomnú interakciu a pôsobí terapeuticky.
 Vďaka empatii počúvajúceho rozprávajúci nevníma odlišnosť a vzdialenosť. Cíti skôr
blízkosť, príbuznosť, pohodu.
 Empatia podporuje prijatie druhého, ktoré je základným predpokladom výchovného
pôsobenia, ale aj priateľstva a dobrých medziľudských vzťahov.
 Umožňuje naplno prežívať prítomný okamih, t.j. zamerať celú svoju pozornosť na
súčasný vzťah.
 Empatia umožňuje lepšie pochopiť druhých, prináša im úľavu a radosť z toho, že niekto
zdieľa ich city.

ASERTÍVNE RIEŠENIE KONFLIKTOV
Asertívnym riešením konfliktov sa eliminuje agresivita i pasivita. Obidva tieto spôsoby
správania sú späté s porušovaním práv jednej zo strán: agresívne konajúca osoba porušuje
práva iných a pasívna osoba sa vlastných práv vzdáva. Asertívne konajúca osoba rešpektuje
práva svoje i iných. Asertívny človek v každej situácii zachováva svoju identitu, ale nenarúša
identitu iných.
Konflikty môžeme riešiť troma spôsobmi: únikom, konfrontáciou alebo kompromisom.
Podľa toho rozdeľujeme jednotlivé charakteristické štýly riešenia konfliktov.(Križová - Smiková,
2011)
A. Správanie žiaka, ktorý asertívne rieši problém, obsahuje :
 pozorný výraz,
 priame držanie tela,
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snahu konať,
dobrý očný kontakt,
schopnosť odkryť informácie, názory a pocity,
efektívne počúvanie,
vyjasňovanie pozícií,
uvedomenie si pocitov, potrieb,
využívanie získaných z komunikačných zručností.
Asertívny žiak vládne zdravou sebaistotou a kladným sebaocenením, preto sa konfliktov
nebojí. Vie v konfliktoch brániť svoje požiadavky a práva, čelí manipulácii iných. Asertívne
správanie mu pomáha formovať pozitívny vzťah k iným ľuďom i voči sebe. Je to osobnosť
s vysoko vyvinutou emocionálnou inteligenciou.
Asertívne riešenie konfliktov vedie:
 k seba presadeniu
 k vnútornej spokojnosti,
 k spolupráci,
 k rozvoju priateľstva,
 k pocitu spolupatričnosti,
 k uspokojeniu potrieb všetkých zúčastnených.
 k ovládaniu sa.
B. Správanie žiaka pri únikovej reakcii:
 spustené ramená, držanie tela,
 zatajovanie informácií, názorov a pocitov,
 necháva si skákať do reči,
 udržuje minimálny očný kontakt
 zlé počúvanie, váhavosť
 ospravedlňovanie sa, vyhýbanie sa komunikácii.
Žiak sa snaží konfliktu uniknúť, chodí poza školu alebo má pripravené neustále
výhovorky. Únik oddiali konfrontáciu s učiteľom ale podstatu nevyrieši. Situácie tohto druhu,
treba so žiakmi prediskutovať, aby sa naučili riešiť konflikty tohto druhu.
C. Správanie žiaka, ktorý rieši konflikt z pozície sily:
 útočné držanie tela a arogantný výraz
 skrývanie názorov, pocitov
 skáče do reči,
 podriaďuje si druhého,
 intenzívny a prenikavý pohľad,
 zlé počúvanie, odmietanie počúvať druhého,
 nadvláda,
 krik, nadávky, obviňovanie, sarkazmus.
Správanie takéhoto typu žiaka sa prejavuje agresivitou až aroganciou. Konflikty rieši
ponižujúco, nepriateľsky, panovačne, ohrozujúco. Vlastné víťazstvo je pre neho podstatné.
Vzájomná dohoda pre neho nič neznamená.
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TYPY ŽIAKOV V KONFLIKTE
Autorky Križová a Smiková uvádzajú tieto typy osobnosti žiakov podľa riešenia situácie v
konflikte (Križová - Smiková, 2011).
Spolupracujúci typ žiaka
a) spolupracuje s druhou stranou v záujme nájdenia riešenia
b) vytvára podmienky, ktoré vedú k výberu výhodného riešenia
c) čelí interpersonálnym problémom
d) zisťuje v čom je nesúlad, v záujme pochopenia jeden druhého
e) hľadá tvorivé riešenia
Prispôsobivý typ žiaka
 nepresadzuje vlastný záujem, uspokojuje skôr druhú stranu
 ak nemá prednosť akceptuje to
 neosobne pristupuje ku konfliktom
 pasívne sa prispôsobuje opozičnému stanovisku
Súperivý typ žiaka
 sleduje svoj vlastný záujem na úkor druhej strany
 háji svoju pozíciu, ktorú považuje za správnu
 stojí si za svojimi právami a snaží sa vyhrať
Vyhýbavý typ žiaka
 vyhýba sa konfliktu
 nesleduje vlastný záujem, nadržiava skôr druhej strane
 presúva problém na vhodnejší čas
Našich žiakov by sme mali učiť riešiť konflikty kultivovaným spôsobom. Poukázať, že
problém nie je v tom, že konflikt vylúčim zo života, ale ako ich kultivovane vyriešiť. Návrhy
výchovy a vzdelávania, ktoré podľa niektorých autorov by mali pedagógovia akceptovať:
 Pracovať so skupinou tak, aby sa podporil a uľahčil rozvoj dieťaťa.
 Integrovať triedu tak, aby si bol každý istý miestom v nej.
 Ceniť si dieťa také, aké je.
 Preukazovať mu dôveru a tým ho učiť dôverovať sebe samému.
 Veriť v jeho schopnosti a tým podporovať sebadôveru dieťaťa v procese budovanie
vlastnej akceptácie.
 Uznávať dobre vykonanú prácu a oceňovať vynaloženú námahu.
 Pomáhať v rozvoji komunikačných zručností detí, ktoré umožňujú dosiahnuť úspech.
Spoznávať a zameriavať sa na silné stránky a pozitívne stránky dieťaťa.
 Zaujímať sa o dieťa.

OBSAHOVÁ INOVÁCIA TEMATICKÉHO CELKU EMPATIA A ASERTIVITA V
ETICKEJ VÝCHOVE NA 1. STUPNI VZDELÁVANIA
Poslaním etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorú Štátny vzdelávací program
definuje nasledovne:
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„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 zdravou kritickosťou, jej
správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami,
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery
nezávislá od tlaku spoločnosti,
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná
správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, koná v súlade so
svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou – súlad medzi emóciami
a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná neprijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu“ (Štátny vzdelávací
program, Príloha etická výchova, 2011, s. 3).
Program etickej výchovy pozostáva z desiatich základných, logicky usporiadaných
a vzájomne úzko previazaných tematických celkov, ktoré napomáhajú zvyšovať sociálnu
a emocionálnu inteligenciu dieťaťa.
Tematické celky Empatia a Asertivita majú svoj význam v predmete – Etická výchova.
Zvládnutie týchto tém znamená, že deti sú schopné osvojiť si sociálne zručnosti. Nejde len
o nácvik týchto zručností, ale predovšetkým o to, aby tieto zručnosti boli v službe
prosociálnosti. Výchova k prosociálnosti je nevyhnutný základ etickej výchovy, ktorá sa odráža
v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Etická výchova by mala prispievať
k výchove osobnosti, ktorá sa bude vo svojom myslení i konaní riadiť vlastným úsudkom i
hodnotami.
Z cieľov etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v primárnom vzdelávaní
venujem pozornosť – sociálnym zručnostiam, hlavne podporovať u žiakov rozvoj sociálnych
zručností – empatie a asertivity.
Nadobúdať tieto zručností v tematickom celku Empatia: vcítiť sa do prežívania iných,
hľadať dôvody na radosť, smútok ale nielen u seba ale aj u iných. Vnímať situáciu chorých,
starých a zdravotne postihnutých a prejaviť voči nim pochopenie, empaticky sa správať voči
osobám iného pohlavia.
V tematickom celku Asertivita ide o nadobúdanie týchto zručností: nenásilne riešiť
konflikty, výchova k zmierlivosti, naučiť žiakov odpúšťať, pochopiť význam odpúšťania, právo
na omyl a možnosti nápravy, rozvíjať sebaovládanie, prehlbovať sebaúctu, chápať súvislosť
medzi súťaživosťou a kooperáciou. Tolerancia vo vzťahoch (Čo nechceš, aby ľudia robili tebe,
nerob ty iným). Viesť k tvorivosti, iniciatívnosti a vytrvalosti pri riešení každodenných
problémov. Rešpektovať svoje práva a práva iných.
Po teoretickej analýze tematických celkov Empatia a Asertivita v Etickej výchove na 1.
Stupni vzdelávania sa domnievam, že nedostatky sú v neuplatňovaní taxonómií kognitívnych
a afektívnych funkcií. Ciele majú nezrozumiteľné formulácie, z ktorých nie je možné
identifikovať čo má žiak vedieť, v metódach, ktoré sú pre žiakov monotematické
a nedostatočne aktivizujúce.
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V štátnom kurikule etickej výchove v primárnom vzdelávaní je hlavnou hodnotou
priateľstvo. Cieľom je vytvárať kamarátstva a priateľstvá avšak pri realizácii vyučovacích hodín
sa stretávam s nepriateľstvom, neochotou spolupracovať a s množstvom konfliktov medzi
deťmi. Štátne kurikulum je rozpracované pozitívnou cestou t.j. empatia, asertivita,
prosociálnosť, ale u dnešných detí, ktoré inklinujú k viac negatívnym vlastnostiam je ťažké aby
nadobúdali tieto pozitívne hodnoty. Motivácia často zlyháva, pretože detské vnímanie je
priamočiare a je ťažko ich odkloniť z ich cesty.
Vie žiak riešiť konflikty asertívne? Je ochotný diskutovať pri konflikte? Vníma dôvody
druhej strany alebo je zahľadený len do seba? Niektorí žiaci reagujú na vzniknuté situácie
a problémy na hodinách neadekvátne, neasertívnym správaním. Rozvíjanie sebaovládania,
jeho upevňovanie, prehlbovanie i vzájomná sebaúcta by nemala byť predmetom tematického
celku Riešenia konfliktov ale mala by byť podľa mňa súčasťou každého tematického celku. Na
hodinách riešim konfliktnú situáciu podaním si ruky, ospravedlnením, ale záleží od každého
žiaka ako sa k tomu postaví. V triedach sa stretávam so žiakmi, ktorí sa navzájom nerešpektujú
a nevedia spolupracovať, navzájom si pomáhať. V obsahovom a výkonovom štandarde je síce
zahrnutá spolupráca, rešpektovanie sa, ale položme si otázku : Sú deti ochotné spolupracovať
a do akej miery?
Pri analýze cieľov etickej výchovy v štátnom kurikule by sa obsahová inovácia v
primárnom vzdelávaní mala zamerať nielen na sociálne zručnosti, ale aj na ich rozvíjanie,
formovanie a používanie vo vzťahu k ostatným spolužiakom, učiteľom, k ostatným
pedagogickým pracovníkom, ako aj k rodičom a ľuďom v širšom sociálnom prostredí. Teda v
tematických celkoch Empatia a asertivita, okrem nadobúdania sociálnych zručností empatie
a asertivity by mali byť zručnosti ako kooperácia, zodpovednosť a sebakontrola. Nemožno to
obmedziť len na tieto tematické celky, ale malo by to byť súčasťou každého celku. V rámci
výkonového štandardu by sa malo zamerať aj na tréningové programy a stratégie, ktoré by
umožnili eliminovať príp. odstrániť problémy so správaním žiakov a uľahčili by riešenie
konfliktov. Obsahový štandard by sa mal zamerať viac na modelové situácie, aby sa u žiakov
posilňovali správne, pozitívne a asertívne reakcie.
V súvislosti s empatiou a asertivitou, by bolo potrebné viac do obsahu štátneho kurikula
zaviesť viac cieľov týkajúcich sa výchovy k tolerancii, vzájomnej znášanlivosti proti
diskriminácii, rasizmu a násiliu, aby deti boli vzdelávané a vychovávané tak, že iné schopnosti,
iný vzhľad, názor či aj farba pleti, nemusia viesť k odmietaniu, agresivite, ale práve
k pochopeniu, porozumeniu, tolerovaniu, akceptovaniu, empatii a znášanlivosti. A teda
zamerať sa nielen na jeho emocionálnu (zážitkovú) stránku, ale aj na kognitívnu (informačnú,
poznávaciu).

ZÁVER
Mojou prácou som poukázala na pojmy Empatia a Asertivita. Aká prepojenosť je medzi
empatiou, asertivitou a riešením konfliktov. Konflikty vznikajú okolo nás, všade a teda aj v
škole, v školskej triede, v rôznych situáciách. Prínosom teoretického spracovania témy je, že
empatia a asertivita pomáha zvládať nenásilné riešenie konfliktov.
Každá pedagogická situácia je iná, každý učiteľ a každý žiak je iný v školskej triede.
Mnohým problémom sa dá predísť ak v triede prevláda intenzívny prístup v znamení pohody
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a radosti, ak sa žiaci i učitelia cítia v triede alebo na vyučovacej hodine spokojne, ak sa
vyučovanie realizuje efektívne a racionálne, klíma je pozitívna. Je potrebné rozvíjať a formovať
pozitívne etické hodnoty, ako sú úcta k sebe samému a úcta k iným, dobro, čestnosť, láska,
empatia, podeliť sa, spolupráca, ochota pomôcť, tolerancia, pokojne riešiť konflikty.. Aby u detí
ale nielen u detí ale i dospelých – nás všetkých neprevládol – egoizmus, závisť, nenávisť,
násilie, agresivita.
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EMPATIA A PROSOCIÁLNOSŤ V ETICKEJ VÝCHOVE
Ivona PIPÍŠKOVÁ
Abstrakt
Práca sa venuje empatii a prosociálnosti žiakov, ako podmienky rozvíjania sociálnych vzťahov
a sociálnych zručností žiakov na prvom stupni základnej školy. Cieľom práce je vysvetliť význam empatie
a prosociálnosti pri rozvoji sociálnych zručností žiaka. Zhodnotiť možnosti obsahovej inovácie v etickej
výchove, v tematickom celku Vcítenie sa do prežívania iných.
Kľúčové slová: Výchova. Socializácia človeka. Empatia. Prosociálne správanie. Etická výchova.

ÚVOD
Súčasné školstvo prechádza mnohými zmenami. Sústreďuje sa naň pozornosť celej
spoločnosti. Dnešný svet stále čoraz viac ovplyvňuje človeka ako jednotlivca, ale aj ako súčasť
ľudského spoločenstva.
Vo výchove do popredia vystupuje žiak, jeho osobnosť, rozvoj zameraný nielen na výkon
(vzdelávaciu zložku vyučovacieho procesu), ale aj na kvalitu osobnostných vlastností. Práve
filozofia súčasnej školy smeruje k tomu, že vychováva nielen k vedeniu, poznaniu, ale aj bytiu,
naučiť človeka (dieťa) plnohodnotne žiť, kultivovať vzťahy k sebe samému, k iným ľuďom,
skutočným hodnotám a svetu vôbec.
Osobnostná a sociálno-vzťahová dimenzia, ktorú popisujeme v prvej kapitole má
ťažiskový význam na základnej škole. Už tu sa vytvárajú základy autoregulácie, seba poňatia
a vzorov sociálneho správania. Rozvoj sociálnych spôsobilostí už v detstve, ako vedieť
rešpektovať dohodnuté pravidlá hry, práce, spolužitia, vedieť spolupracovať, vrátiť sa do
problémov iného, byť ochotný pomáhať, sa podpisuje pod pokroky v škole. Primerané sociálne
správanie umožňuje svojmu nositeľovi efektívne fungovať v sociálnom prostredí.
V druhej kapitole sa zameriame na empatiu a prosociálnosť v medziľudských vzťahoch.
Práve tieto dva pojmy tvoria jadro predmetu etická výchova, ktorý sa zaviedol do škôl už aj pre
žiakov primárneho vzdelávania. Empatia je faktor úzko spätý s prosociálnym správaním. Obidve
zložky sa výrazne podieľajú v nadväzovaní vzťahov v skupine, či už medzi deťmi, alebo
dospelými. Bližšie popisujeme osobnostno-psychologické predpoklady empatie a aké je jej
postavenie pri vytváraní sociálnych vzťahov učiteľ – dieťa – rodič. Bližšie analyzujeme teóriu
prosociálneho správania a vlastností prosociálnej osobnosti. V prosociálnom správaní sa
venujeme príčinám a činiteľom, ktoré ovplyvňujú prosociálne správanie.
Tretia kapitola je venovaná postaveniu empatie a prosociálnosti v etickej výchove na
prvom stupni základnej školy (v primárnom vzdelávaní). Popisujeme charakteristiku a ciele
etickej výchovy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu, aký je obsah tohto
predmetu na danom stupni vzdelávania. Bližšie popisujeme empatiu a prosociálnosť v
jednotlivých tematických celkoch. V závere tejto kapitoly sa venujeme včleneniu a rozšíreniu
obsahových štandardov vo vzťahu k cieľom tematického celku Vcítenie sa do prežívania iných.
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POJEM VÝCHOVA
Každá ľudská spoločnosť vznikala v iných podmienkach. Podľa toho boli aj ciele ku
ktorým smerovala rôznorodé. Cieľom výchovy bol v podstate ideálny typ človeka, ktorý tá či
oná spoločnosť potrebovala. V cieľoch, ideáloch sa odrážali základné princípy, v ktorých daná
spoločnosť vznikala. Medzi výchovou, vzdelávaním a spoločnosťou je úzke prepojenie. Školy
pripravujú deti, mládež i dospelých na život a prácu v súčasnosti, ale aj na život a prácu v
budúcnosti. Je preto nevyhnutné predvídať vývoj spoločnosti. Pri určovaní cieľov výchovy
a vzdelávania je potrebné rešpektovať zmeny, ktoré prebiehajú a ktoré sa predpokladajú.
z hľadiska abstraktnosti/konkrétnosti môžeme ciele výchovy a vzdelávania rozdeliť takto:
1. všeobecné ciele,
2. čiastkové ciele,
3. špecifické ciele vyučovacieho procesu
Všeobecné ciele chápeme ako vyjadrenie určitého ideálu výchovy a vzdelávania,
vyjadrenie všeobecných spoločenských požiadaviek na výchovu a vzdelávanie. z formálneho
hľadiska je pre ne typická všeobecná, abstraktná formulácia, ktorá slúži ako základná orientácia
a sú pripustené rôzne interpunkcie.
Čiastkové ciele predstavujú určitú konkretizáciu všeobecných cieľov na ciele určitého
typu školy alebo študijného či učebného odboru. Čiastkové ciele sú často navrhované v podobe
kompetencií.
Špecifické ciele by mali jednoznačne definovať stav osobnosti, správania sa žiaka, ktorý
sa má dosiahnuť na konci vyučovacieho procesu. Ide o to čo sa má žiak naučiť, aké konkrétne
vedomosti, zručnosti, návyky, postoje, schopnosti, kompetencie si má osvojiť, do akej hĺbky
a za akých podmienok. (Turek, 2008) Tvorivo-humanistická výchova priniesla so sebou nové
východiská pre poňatie výchovy:
1. Výchova je dôležitejšia ako vzdelávanie – tu ide o zdôraznenie zredukovania
zbytočného a posilnenie metód výchovy, prežívania, tvorivosti.
2. Druhým východiskom je rozvíjanie najvyšších kognitívnych funkcií, ktoré v sebe
obsahujú silné podnety pre motiváciu, citový rozvoj a tvorivosť.
3. Tretím východiskom je štruktúrovanie nonkognitívnych funkcií, alebo náš systém
KEMSAK.
4. Štvrtým východiskom je chápanie vzťahu učiteľ – žiak, vychovávateľ – žiak vo výchove.
5. Piatym východiskom je chápanie funkcie a činnosti.
6. Šiestym východiskom je implikácia aj inovácia hodnotenia osobnosti.
7. Siedmym východiskom a zároveň koncepčným, je myšlienka prepojenia psychológie
a pedagogiky. (Zelina, 1995)

PERSONÁLNA A SOCIÁLNA VÝCHOVA
Personalizácia je proces, ktorým sa jedinec rozvíja na skutočnú plnohodnotnú osobnosť.
Plnohodnotná osobnosť je teda pravá, skutočná, ktorá je sama sebou. V procese personalizácie
si uvedomuje seba samého, spoznáva sa po všetkých stránkach, posudzuje vlastné možnosti,
snaží sa pretvárať seba samého, zdokonaľovať sa.
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V tomto celom procese musí jednotlivec zaujať aktívnu pozíciu vo vzťahu k sebe
samému. Tak si na základe sebapoznania a sebahodnotenia plánuje vlastné aktivity, tvorivo ich
realizuje na základe vlastnej motivácie. Mení sa na autentickú osobnosť, ktorá uvedomelo riadi
vlastný život. Musí sa naučiť riadiť sa vlastným rozumom, svedomím, pocitmi, postojmi,
hodnotami. Zároveň sú toto aj základné ciele v procese výchovy ak ide o rozvoj osobnosti.
Socializácia je proces premeny jednotlivca na spoločenskú bytosť, integrácia do
spoločnosti. Tu je potrebné, aby človek poznal ľudí, získal spôsobilosti sociálneho správania
a tak aj schopnosti tvoriť pozitívne sociálne vzťahy, riešiť sociálne situácie. (Kosová, 1998)
Tieto obidva procesy sú dialekticky spojené, jeden bez druhého nemôžu existovať. Každý
môže žiť plnohodnotne iba v ľudskej spoločnosti a sebarealizácia bez vzťahu k iným ľuďom
nemá zmysel. Naopak však, základom dobrých sociálnych vzťahov je vyrovnaná, integrovaná
osobnosť.
Jeden z modelov, ktorý spája v sebe personálnu a sociálnu stránku výchovy je koncepcia
prosociálnej výchovy R. Roche Olivara u nás pretransformovaná do etickej výchovy. Toto
prepojenie je obsiahnuté aj v základných celkoch:
1. úcta k sebe samému
2. spôsobilosť tvoriť medziľudské vzťahy
3. pozitívne hodnotenie druhých
4. kreativita a iniciatíva
5. schopnosť komunikácie a vyjadrenia vlastných citov
6. interpersonálna a sociálna empatia
7. schopnosť asertivity
8. prosociálne správanie – pomoc, spolupráca, priateľstvo
9. spoločnosť a komplexná prosociálnosť. (Olivar, 1992)

STRÁNKY ROZVOJA OSOBNOSTI A VÝCHOVNÉ CIELE
Osobnostný, sociálny a morálny vývin osobnosti spolu úzko súvisia. Človek nemôže byť
plnohodnotnou osobnosťou, ktorá je charakterizovaná integritou, zodpovednosťou, ak nebude
morálny. Práve tak nemôže byť socializovaný, ak nebude rešpektovať morálne princípy danej
komunity, všeobecné ľudské práva. Morálka predstavuje záväzné normy interpersonálnych
a intrapersonálnych vzťahov. Na druhej strane ide o rozvíjanie postojov, afektívnej stránky
osobnosti. Vrcholom je životná filozofia s určitou hierarchiou hodnôt. Poznanie morálneho
vývinu dieťaťa dáva učiteľovi odpoveď na to, či dieťa je schopné správať sa tak, ako to on žiada.
Ak učiteľ chce, ako zároveň vychovávateľ, usmerňovať dieťa, potom mu musí poskytovať
špecifické úlohy tak, aby vyhovovali a zodpovedali vývinu a jednotlivým úrovniam rozvoja
osobnosti:
 zrenie – prebieha na úrovni anatomicko-fyziologickej a prejavuje sa v
charakteristických zmenách správania
 psychický vývin nadväzuje na biologický vývin, na určitý stupeň zrenia, je
charakteristický nástupom aktívneho vlastného vzťahu k okoliu
 sociokultúrny rozvoj je charakteristický vstupom spoločensko- historickej skúsenosti
ľudstva do individuálnej psychiky
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rozvoj osobnosti je najvyššou úrovňou osobnosti, kde jednotlivec sa aktívne
a cieľavedomo zameriava na vlastné sebarozvíjanie.
Každý vzťah, ktorým sa človek realizuje vo svete, k sebe, k ľuďom a k svetu má väčšinou
trojaký charakter – poznávací, pretvárací, hodnotiaci a prípadne dorozumievací.
Humanisticky orientovaná pedagogika poukazuje na celostný rozvoj osobnosti
vychádzajúci z Bloomovej taxonómie deliacej sa na oblasti:
 kognitívny rozvoj – rozvoj poznávacích procesov
 afektívny rozvoj – (nonkognitívny, mimopoznávací) – rozvoj citov, vôle, postojov
 psychomotorický rozvoj – rozvoj pohybových a zmyslovo – pohybových schopností.
Ideálna je vyvážená kombinácia kognitívneho a afektívneho rozvoja osobnosti.
Kognitívna oblasť cieľov výchovy sa podľa B. J. Booloma delí na 6 úrovní poznávacích
procesov:
1. znalosti – ide o pamäťovú reprodukciu poznatkov, teórie
2. pochopenie – ide o schopnosť porozumieť, vysvetliť vlastnými slovami, odlíšiť
podstatné od nepodstatného
3. aplikácia – schopnosť použiť pojmy, vzťahy v konkrétnych situáciách
4. analýza – schopnosť pochopiť vnútornú hierarchiu, členitosť, vzájomné vzťahy
5. syntéza – schopnosť skladať časti do nového celku, tvoriť vlastné správy, návrhy
6. hodnotenie – ide o posúdenie hodnoty materiálu podľa vlastných alebo zadaných
kritérií.
Afektívna oblasť cieľov je usporiadaná do piatich krokov:
1. prijímanie podnetu
2. reagovanie na podnet
3. oceňovanie hodnoty
4. organizácia hodnôt
5. charakterizácia. (Kosová, 1995)

SOCIALIZÁCIA ŽIAKA
Vychádzajúc z vyššie popísaného systému KEMSAK nás zaujal pojem socializácia.
Socializácia je proces, v ktorom sa jednotlivec adaptuje do sociálneho prostredia, poznáva ho,
posudzuje, kooperuje s ním a stáva sa jeho efektívnym členom. Ide o celoživotný proces
uskutočňujúci sa prostredníctvom výchovy, ktorá urýchľuje zospoločenštenie človeka, kde ale
aj jednotlivec zohráva dôležitú úlohu vlastnou aktivitou a sebareguláciou. (Kosová, 1995)
V základnom strategickom dokumente vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania:
Milénium, patrí medzi hlavné ciele rozvíjanie kľúčových kompetencií. Kompetencie sa
vymedzujú ako spôsobilosť človeka preukázať nadobudnuté vedomosti v praktickej činnosti. Za
kľúčové kompetencie sa považujú:
 komunikačné schopnosti a spôsobilosti znamenajú ústne, písomne sa vyjadrovať,
vysvetľovať, čítať s porozumením, spracovať a tvoriť informácie
 personálne a interpersonálne schopnosti obsahujú spôsobilosti sebazdokonaľovania,
schopnosti racionálne a samostatne sa celý život vzdelávať, kontrolovať a regulovať
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svoje správanie, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy, byť tolerantný, rešpektovať
všeľudské etické hodnoty
 schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, identifikovať, analyzovať ich, navrhovať
riešenia
 schopnosti pracovať s modernými informačnými technológiami, využívať informačné
zdroje vo svojej práci
 schopnosti pre realizáciu numerických, symbolických aplikácií v odbornom
a prírodovednom vzdelávaní
 schopnosti formovať občiansku spoločnosť – čo znamená prispievať na miestnej,
štátnej, európskej úrovni k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti. (Turek,
2008)
Nás zaujali interpersonálne a personálne kompetencie. Ľudia sú sociálne bytosti žijúce v
rôznych spoločnostiach:
 vytvárajú rodiny, organizujú sa v kolektívoch, tímoch. Práve tu sú pre nich dôležité
interpersonálne zručnosti. Aby bolo spolunažívanie bezproblémové, musia ľudia
vytvárať harmonické medziľudské vzťahy. V školských kolektívoch sa musia žiaci naučiť
riešiť konflikty, kooperovať s inými ľuďmi, správať sa k iným zodpovedne a mravne,
rešpektovať ľudské práva, tolerovať odlišnosti iných. Interpersonálne kompetencie sa
preto nazývajú aj sociálne kompetencie, že vedú k tomu ako:
 efektívne žiť a pracovať s inými ľuďmi
 plánovať, organizovať, hodnotiť aktivity tímu
 sa vedieť vcítiť do duševného stavu iných (empatia)
 nenásilne riešiť konflikty
 vážiť si, rešpektovať, akceptovať a tolerovať odlišnosti iných ľudí
 sa správať k iným zodpovedne a mravne
 formulovať občiansku spoločnosť so zodpovednosťou k životnému prostrediu.
Podstatnou súčasťou socializácie je formovanie personálnych kompetencií. Človek by mal
mať vytvorený kvalitný hodnotný systém s hodnotami ako sú česť, slušnosť, láska,
spravodlivosť, spolupráca, pomoc, tolerancia, mier. Človek ba mal poznať sám seba, svoje
možnosti, mal by sa vedieť ovládať, kontrolovať svoje správanie, niesť zaň zodpovednosť.
Vedieť sa sám motivovať, byť iniciatívny, vytrvalý získavame v procesoch:
 Sebauvedomenie – poznať, hodnotiť sám seba, svoj citový život, svoje prednosti
a nedostatky, veriť si, vystupovať so sebaistotou a sebadôverou.
 Sebaovládanie – ovládať vlastné pocity a nálady, kontrolovať svoje správanie, slobodne
sa rozhodovať, odolávať stresu, zachovávať pokoj, prekonávať prekážky a neúspechy,
nenásilne riešiť konflikty, byť flexibilný.
 Motivácia – sám sa motivovať, byť iniciatívny, podnikavý, usilovný, vytrvalý,
disciplinovaný.
 Angažovanosť – vedieť sa presadiť, mať občiansku odvahu, byť spoločenský.
Škola má rozhodujúci vplyv na posilnenie sociálnej dimenzie vzdelávania od prvých dní
vstupu dieťaťa do školy. Práve sociálne vzťahy a sociálne spôsobilosti možno premyslene
rozvíjať najprirodzenejšími prostriedkami, kooperatívnym spôsobom výchovy a vzdelávania,
rozvojom prosociálneho a asertívneho správania.
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POJEM EMPATIA
Pojem empatia vznikol. zo strategického slova. V pôvodnom význame znamená silnú
emóciu, vášeň. Je obmenou známeho pojmu „pátos“, čo značí veľké city a mimoriadne úsilie
nesú so sebou utrpenie a slovo „en“ v preklade znamená v, do, stratilo svoju funkciu, keď v
spojení so slovesami, podstatnými menami vyjadrovalo intenzitu, pevnosť. (Buda 1994)
Podmienkou empatie je, aby odzrkadľovala zážitky iného človeka, preto musia byť v popredí
emócie a citové prvky, nie racionálne hľadiská. Empatia je naozaj schopnosť, ktorú má každý
človek, no prejavuje sa v rozličnej miere.
B. Buda považuje za podstatu empatie „tvrdenie podložené pozorovaním a úsudkami, že
človek má špecifickú schopnosť vžívať sa do psychického stavu iného človeka, s ktorým je v
bezprostrednom kontakte, pričom toto vžívanie vyvoláva psychické procesy, prostredníctvom
ktorých si človek vie vyvolať obsahy afektov, emócií a myšlienok, ktoré prebiehajú v inom, a ich
súvislosti, a tak dospieva k pochopeniu druhého človeka...“ (Buda, 1994, s.16)
R.R. Olivar uvádza, že „empatia je faktor úzko spätý s prosociálnym správaním, preto
vznikol. u pedagógov záujem spoznať predpoklady výchovy k empatii“. (Olivar, 1992, s.95)
Moderné a dosť široké chápanie medzi prvými opísal C.R Rogers. Za prvoradú považoval
hlbokú snahu o porozumenie, o chápanie problémov, ťažkostí, konfliktov. Podľa J. Boroša
„empatiu vymedzujeme ako schopnosť, ktorá človeku v rámci bezprostredného kontaktu
pomocou komunikácie s druhým človekom umožňuje vžiť sa do psychického stavu, to znamená
vnímať svet tak, ako ho vníma ten druhý, zakúsiť jeho city, ambície, úspechy a neúspechy.
Možno povedať, že empatia je rezonancia jedného človeka na konkrétnu osobnosť iného
človeka. Na základe tejto rezonancie vie človek doslova vycítiť v inom človeku tie jeho city,
motívy, úsilia, ktoré ten druhý ani nemusí vyjadrovať priamo slovami.“ (Boroš, 2001, s. 125126)
Podstatou empatie je komunikácia, výmena a kódovanie signálov. Predpokladom
empatie je sociálna situácia a bezprostredný komunikačný kontakt medzi osobou uplatňujúcou
empatiu a tou ktorá má byť empaticky pochopená.

POJEM PROSOCIÁLNOSŤ
Termín prosociálnosť je odvodený z latinského slova „socius“ vo význame priateľ,
spoločník. L. Lencz poukazuje na to, že „prosociálnosť prináša trvalú radosť, je takpovediac
novým ideálom šťastia. Urobiť niečo pre druhého prináša radosť, ktorá môže byť hlbšia,
trvalejšia a čistejšia ako radosť z toho, čo sme urobili pre seba.“ (Lencz, 1998, s.6)
Jednou z prvoradých úloh výchovy je rozvíjanie schopnosti stotožniť sa s druhým
človekom a urobiť niečo dobré pre neho bez toho, aby sme za to očakávali bezprostrednú
protislužbu. Prosociálny je teda človek, ktorý sa k ostatným ľuďom správa tak, že zachováva
tzv. zlaté pravidlo mravnosti: Čo chceš, aby robili tebe, rob aj ty druhým; čo nechceš, aby robili
tebe, nerob ani ty druhým.
Z prosociálneho činu môže mať prospech aj jeho aktér, no podstatné je to, aby primárne
nekonal v očakávaní nejakej odmeny. Prosociálnosť je protiváhou k egoizmu, sebeckosti,
ľahostajnosti. Tvoria ju aktivity, ktoré smerujú k psychickej, sociálnej alebo materiálnej
podpore iného človeka. Za vyššiu formu prosociálnosti sa považuje altruizmus, kde sa aktér
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spontánne vzdáva v prospech iného svojich výhod, práv, možností, záujmov. Prosociálnosť
alebo prosociálne postoje sú výsledkom kooperatívneho spôsobu výchovy a vzdelania
a zároveň významnými charakteristikami sociálneho správania sa človeka. Súčasne sú
dôležitými cieľmi výchovy, ale aj podmienkami rozvoja kooperatívnosti v triede.

EMPATIA A PROSOCIÁLNOSŤ V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH
Poznanie, súcit alebo vytušenie potrieb druhého, jedným slovom empatia, sú úzko
prepojené s prejavmi prosociálneho správania, ako pomoc, darovanie a solidarita. Štúdium
empatie a prosociálneho správania šli od začiatku ruka v ruke. Podľa R.R. Olivara treba
rozlišovať dve zložky empatie, kognitívnu a efektívnu empatiu, čiže poznávaciu a citovú stránku
empatie.
Kognitívna empatia je vnímanie stavu druhej osoby pomocou predstavivosti a to tak, že
chápeme a s istou pravdepodobnosťou predvídame jej myšlienky, city, skutky.
Afektívna empatia je emocionálna reakcia na city druhého. Predpokladá vcítenie sa do
citov druhého aspoň na globálnej úrovni, t.j. vcítenie sa do toho, či určitá situácia, skutočnosť
je pre druhého príjemná alebo nepríjemná. (Olivar, 1992)
Predpokladá sa, že kognitívna a efektívna zložka empatie sú vzájomne späté, a preto
jedna závisí od druhej. Empatia zjednodušuje komunikáciu medzi osobami. Čím väčšia je
empatia, tým kratšia môže byť komunikácia, t.j. tým menej informácií treba na vzájomnú
výmenu.
Empatia v zmysle humanistického prístupu znamená prijať druhého. Kto načúva, môže v
niektorých okamihoch intenzívne chápať to, čo si druhý myslí, cíti a po čom túži. To znamená
veľa vo vzájomnej interakcii. Vzájomná empatia utvára základy autentickej sociálnosti, ktorá
vylučuje zárodky násilia, agresivity a buduje trvalé zväzky priateľstva, spolupráce. Je dôležité
prežívať túto skúsenosť, snažiť sa o silnú empatiu a vžívať sa do postavenia druhého bez toho,
aby sme ho posudzovali. Autentické prijatie predpokladá schopnosť usilovať sa o pochopenie
druhého a jeho životných skúseností a zaujímať sa o neho, čím sa obohatí naše „ja“ a naše
sebavedomie.
Buda hovorí aj o úrovniach empatie v jednotlivých stupňoch:
1. Premyslenie situácie druhého logickou substitúciou. Pri tomto stupni sa jednoducho
pokúšame sledovať zo zorného uhla toho druhého. Ide tu o cieľavedomé uplatnenie
znalosti situácie a projekcie.
2. Na pochopenie schém citových vzťahov druhého človeka je už potrebná empatia.
Pritom zistíme emócie, ktoré ten druhý prechováva k nám. Pomerne presne môžeme
vycítiť, do akej miery nás majú radi.
3. Správne vysvetlenie hybnej, ovplyvňujúcej komunikácie druhého človeka. Tieto prejavy
komunikácie obsahujú okrem informácií aj skrytý odkaz pre druhého človeka, že má
alebo nemá niečo urobiť. Zvyčajne sa vyjadruje emočne naplnená túžba
oznamujúceho. V medziľudských vzťahoch aj vedome používame rozličné obmeny
skrytých znakov.
4. Empatické chápanie citových protirečení. Je to už takmer empatická rovina,
odzrkadľuje hĺbku a intenzitu vžívania do pocitov druhého človeka.
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5. Pochopenie jedinečných súvislostí psychických procesov. Na tejto úrovni je možné
lepšie vysvetliť stav prežívania a správania toho druhého človeka, ako je toho sám
schopný.
6. Pochopenie vývinových aspektov skrytých v psychických procesoch druhého človeka.
Ide tu o časť vnútorných súvislostí zážitkov, ktorá siaha do minulosti. Vžívanie môže
niekedy vyniesť na povrch spôsoby detského prežívania. (Buda, 1994)
Empatia prejavujúca sa v každodennom živote je vlastne viazaná na nejakú situáciu a jej
optimálne úrovne majú prirodzené hranice. Často sa stáva, že schopnosť empatie nefunguje
dokonale a osobnosti nie je oporou v jej medziľudských vzťahoch.
Schopnosť empatie spravidla závisí od vývinovej úrovne osobnosti, od množstva zážitkov
a ľudských vplyvov. Nie je trvalou vlastnosťou a v rozličných úsekoch života sa môže meniť.
Empatickú schopnosť môžeme rozdeliť na dva činitele:
 Komunikačná „otvorenosť“ voči druhému človeku
 Schopnosť spracovať a uvedomiť si zachytené informácie.
Empatia je výsledkom spoločného pôsobenia týchto dvoch činiteľov. Vo vývinovom
procese osobnosti sa tieto dva činitele neobjavujú spoločne, ale v rozličných úsekoch života
rozličnou mierou.
Prvým činiteľom zvyšujúcim empatiu, ktorý uvádza Buda, je rodina, rodinné prostredie
a rodinná výchova. Je pravdepodobné, že isté črty rodinnej výchovy a rodinnej atmosféry
rozvíjajú schopnosť empatie. Na empatický vývin dieťaťa má priaznivý vplyv model
empatického správania rodičov. (Buda, 1994)
Ďalším činiteľom je množstvo životných skúseností, životných situácií a špecifických
zážitkov. Isté je, že medziľudské vzťahy s emocionálnym nábojom rozvíjajú empatickú
schopnosť, pretože ustavične sa meniace situácie spôsobujú, že sa nemožno orientovať podľa
zvyčajnej schémy, ale je potrebné lepšie poznať, pochopiť priateľove individuálne a osobitné
zážitky. Takto nejako funguje priateľský vzťah.
Rozvíjajúcim činiteľom pôsobiacim na empatiu, čo je veľmi zaujímavé, sú problematické
javy, neúspechy, krízy. Život akoby empatiou odškodňoval človeka, ktorý sa často dostáva do
problémov a nevýhodných situácií. Úspešný, bez problémov žijúci človek môže mať nedostatok
empatie a v krízovej situácii byť nepripravený.
Podľa Budu sa vývin empatických schopností dáva do súvislosti s morálnym vývinom.
„Morálka, mravnosť, vzájomnosť a rovnosť v správaní si totiž vyžadujú empatický výkon.
Správanie je riadené pohnútkami a potrebami, ale aj citlivým vnímaním toho druhého“. (Buda,
1994, s. 151-152)
Empatiu rozvíjajú aj mnohé osobné nešťastia ba až katastrofy. Každá osobná kríza si
potom následne vynúti prehodnotenie medziľudských vzťahov a osobných postojov. Samotná
kríza môže vniesť viac svetla do toho ako cíti a rozmýšľa druhý človek. Človek všímajúci si
druhého, majúci preňho pochopenie, je v akomkoľvek vzťahu (triedny kolektív) príjemnejším
partnerom. Životné skúsenosti zvyšujú empatiu, lebo osobnosť spoznáva formou zážitku
situácie, ktoré videla iba u druhých.
Veľký vplyv na zvýšenú mieru empatie má vzťah k umeniu. Umenie rozvíja cit pre formu
a štýl, vytvára schopnosť hľadať za znakmi význam a zmysel. V centre pozornosti každého
umenia stojí človek. Každé umenie vyzdvihuje úlohu niektorého komunikačného kanála.
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Literatúra dáva vzory, zobrazuje duševné stavy. Mimoriadne rozšírenie televízie, filmu ba aj
internetu rozvíja empatickú citlivosť.
Ďalším novodobým činiteľom vplývajúcim na rozvíjanie empatickej schopnosti je kontakt
s cudzími kultúrami. Už len samotné cestovanie a stretnutie s cudzím jazykom nás núti venovať
zvýšenú pozornosť neverbálnej komunikácii. Skutočné využitie empatie však človek použije iba
vtedy, ak dlhší čas žije v prostredí s cudzou kultúrou. Dlhší pobyt v cudzine pôsobí v smere
rozvoja empatických schopností.
Činitele znižujúce empatiu sú niektoré súčasťou osobnosti a niektoré pôsobia mimo nej.
Podľa Valihorovej pri ovplyvňovaní empatie situáciou, sú odchýlky v intenzite. Rozdiel je aj v
tom či ide o niečo dlhodobé, alebo niečo momentálne. V momentálnych situáciách je empatia
narušená vo väčšej miere. (Valihorová, 2011)
Nepríjemný stav vyvolaný zlou náladou, fyzickou bolesťou alebo funkčnou poruchou
zamestná tak veľkú časť vnútornej pozornosti, že na empatiu nezostáva veľa energie. Takýto
človek sa stáva detinskejší a potrebuje skôr pomoc, menej sa usiluje udržať rovnocenný vzťah,
rovnováhu medzi tým čo „dávam“ a čo „dostávam“. Vonkajší svet pre takéhoto jedinca je
nezaujímavý.
Buda považuje strach a úzkosť za činitele, ktoré vyvolávajú akýsi obrat do vlastného
vnútra, odčerpávajú sily pozornosti, znižujú záujem o druhého. Súčasne pre neúspešnosť
empatie sú čoraz častejšie aj neúspechy a napätia v medziľudských vzťahoch. Duševné choroby
narúšajú mechanizmy empatie. (Buda, 1994)
Ďalšími vnútornými činiteľmi znižujúcimi empatiu je napätie z neupokojených potrieb
ako hlad, smäd, agresivita atď. Empatickú schopnosť znižuje prílišné vedomie povinnosti. Do
určitej miery v živote každého človeka existuje obdobie, kedy človek uplatní obranný
mechanizmus vypnutia alebo otupenia empatie.
Činiteľmi, ktoré ovplyvňujú znižovanie empatie zvonku môžu byť sťažené komunikačné
procesy, zábrany človeka pre nevyhnutnosť situácie, ak jedinec vystupuje vo formálnej role.
(Buda, 1994)

EMPATIA A SOCIÁLNE VZŤAHY
Začlenenie dieťaťa do ľudského spoločenstva sa mení už v predškolskom veku, ale
najvýraznejšie až vstupom do školy. Nás zaujíma hlavne mladší školský vek a preto v tejto
podkapitole mu venujeme väčšiu pozornosť.
Pri formovaní spôsobov správania, významnými osobami, podľa ktorých sa dieťa učí
modelovať prejavy správania, nie sú už iba rodičia, ale tu práve nastupujú učitelia a spolužiaci.
V skupine školskej triedy sa dieťa učí lepšie porozumieť rôznym názorom, potrebám rôznych
vekovo príbuzných ľudí, diferencuje sa jeho schopnosť sociálneho porozumenia. Narastá
schopnosť sebaregulácie, ktorá je dôsledkom toho, že dieťa lepšie rozumie svojim pocitom.
Dieťa mladšieho školského veku s dobrou emočnou kompetenciou si je vedomé vlastných
pocitov i emócií druhých ľudí. Svoje prežívanie reguluje primeraným spôsobom a je schopné
kontrolovať vlastné pocity podľa danej situácie.
Podľa Langmeira postúpil aj vývoj emočného porozumenia. V školskom veku sú deti
schopné porozumieť možnosti prežívania dvoch emócií naraz, tesne po sebe, ale nikdy nie
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súčasne. Až na konci mladšieho školského veku si uvedomujú súčasnú prítomnosť niekoľkých i
protikladných emócií. (Langmeir, 2006)
V školskom prostredí sa učiteľ snaží o to, aby deti otvorene vyjadrovali svoje city
a nálady. Neustále si kladie otázku, ako sa asi cíti žiak pri danej činnosti, pri oslovení, príklade,
pri hodnotení. Učiteľ sa má snažiť o to, aby deti otvorene a úprimne vyjadrovali svoje city
a nálady. (Zelina, 1995)
Byť iným človekom znamená, nechať bokom vlastné hodnoty a vstúpiť do sveta iného
človeka, ale bez predsudkov. Efekt empatie u učiteľa spočíva v tom, že dieťa učí, že sa mu
učiteľ snaží porozumieť, pričom nehodnotí prejavy, city, prežívanie dieťaťa, ale zrkadlí to čo
dieťa cíti. Učiteľ vlastne usmerňuje a akceptuje prežívanie a vyjadrovanie citov dieťaťa. Pri
empatickom vcítení ide o vnímanie významu vnútorných signálov, ktoré dieťa dáva najavo.
„Byť empatický a súčasne empatiu vyvolávať vyžaduje od vychovávateľa premyslenie,
ako jeho slová a činy zapôsobia na dieťa, pochopenie schémy citového vzťahu dieťaťa k nemu,
pochopenie skrytého odkazu“, ktorý nesie komunikácia okrem obsahovej informácie,
pochopenie citových protirečení, ktoré si dieťa nemusí uvedomovať, pochopenie súvislostí
medzi kognitívnymi a citovými procesmi prebiehajúcimi v dieťati a pod. (Kosová, 1998, s. 94)
Podľa Valihorovej práve učiteľova osobnosť vytvára podmienky pre osobný rast žiaka.
Vplýva na jeho kognitívny, sociálny ale aj citový rozvoj, ovplyvňuje atmosféru v triede a vzťahy
medzi žiakmi i k učiteľovi. Učiteľ by mal pozitívnym spôsobom formovať žiaka bez dôrazu svojej
moci, nadradenosti. (Valihorová, 2011)
Autori Páleník, Solárová, Štefanovič vychádzajú z poznatku, že vzťahy vychovávateľa sa
utvárajú podľa vzoru rodičovských vzťahov, dokonca čiastočne ich preberajú. V neposlednom
rade ich vedia doplniť a vyvážiť mnohé nedostatky. Na jednej strane je rozvíjanie empatie
podnecujúce a rozhodujúce pri interpersonálnych schopnostiach, na druhej strane je
podnecovateľom morálneho vývinu. (Páleník, Solárová, Štefanovič, 1995)
Cesta k sebarozvíjaniu dieťaťa vedie cez nedirektívny štýl práce učiteľa, vychovávateľa.
Vedie viac k samostatnosti, vyššej ochote, tvorivosti, vytváraniu kontaktov smerom od žiakov
k učiteľovi. Takéto emocionálne teplo viac motivuje, vplýva na tvorivejšiu klímu v triede.
Kosová charakterizuje nedirektívneho vychovávateľa ako toho kto:
 Toleruje – city, potreby, záujmy, individuálne odlišnosti detí, svojský štýl učenia,
správania a konania
 Podporuje – samostatné myslenie a konanie dieťaťa, vyhľadávanie problémov
a informácií, spoluprácu medzi deťmi
 Vyžaduje – aktívnu, uvedomelú disciplínu a zodpovednosť, vlastný názor, hodnotenie
a sebahodnotenie
 Očakáva a tvorí podmienky – pre úspech každého dieťaťa, otvorenú komunikáciu,
zvedavosť a diskusiu
 Odmieta – slepú poslušnosť, atmosféru strachu a napätia, zosmiešňovanie,
nesamostatnosť. (Kosová, 1995)

ČO JE PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE
V súčasnej ľudskej spoločnosti narastá počet prejavov ľudskej nevraživosti,
nepriateľstva, ba až neľudskosti presahujúci individuálne, skupinové a aj medzinárodné
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rozmery. Tieto fakty viedli psychológov k tomu, aby boli vytvorené také podmienky vývinu,
ktoré by týmto negatívnym prejavom v sociálnom správaní bránili. (Páleník, Solárová,
Štefanovič, 1995)
„Prosociálne správanie sa v odbornej literatúre charakterizuje ako správanie, ktoré má
byť na úžitok druhej osobe, skupine ľudí alebo sociálnemu cieľu, bez toho, že by sa za to vopred
očakávala odmena“. (Olivar, 1992, s. 149)
„Pod prosociálnym správaním rozumieme správanie, ktoré je zamerané na dobro
druhých, správanie zdvorilé, empatické, kooperatívne, pomáhajúce, ochraňujúce. Nácvik
prosociálneho správania je priamou súčasťou obsahu moderných koncepcií vyučovania“.
(Kosová, 1995, s. 85)
O niečo viac sa od prosociálneho správania odlišuje altruizmus, ktorý sa opiera
o zdôraznenie toho, že pomoc poskytovaná druhému nie je spojená s očakávaním odmeny,
zisku, sociálneho súhlasu. Ide o nezištnú pomoc bez zvažovania strát, obetí pomáhajúceho.
(Výrost, 2008)
V styku s deťmi, alebo často aj pri bežných hrách sa vykonávajú také činnosti ako je
starostlivosť, darovanie, delenie sa o niečo, spolupracovanie, upokojovanie alebo utešovanie.
Prosociálne správanie sa v poslednej dobe chápe ako protipól k antisociálnemu správaniu. Tak
ako prosociálne správanie, tak aj postoje sa dajú naučiť a zdokonaľovať.
Podľa R. R. Olivara je prosociálne správanie charakterizované týmito ľudskými kvalitami:
 úcta k sebe, pozitívny záujem o seba, sebaúcta
 schopnosť vytvárať medziľudské vzťahy, viesť rozhovor, nadviazať kontakt
 pozitívne hodnotenie druhých, chváliť a odmeňovať druhých
 schopnosť komunikovať s druhými a vyjadrovať vlastné city
 schopnosť pochopiť druhých, empatia interpersonálna a sociálna
 asertivita, čiže schopnosť zostať sám sebou a bez konfliktov uplatniť vlastné potreby
 ochota pomáhať druhým, spolupracovať, prevziať zodpovednosť
 tvorivosť a iniciatíva, schopnosť riešiť problémy
 záujem o širšie spoločenské problémy. (Olivar, 1992)
Príčinami prosociálneho správania sú podľa Výrosta a Slaměníka (2008, s. 286-290):
1. Sociálna výmena
2. Sociálne normy
3. Empatia
Výchovný štýl, ktorý má vniesť do školy radostnú atmosféru a tak podporovať zdravý
rozvoj osobnosti Lencz formuloval do týchto výchovných princípov:
 vytvoriť z triedy „výchovné spoločenstvo“
 prijať dieťa také, aké je a prejavovať voči nemu priateľské city
 pripisovať deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť
 formovať jasné a splniteľné pravidlá
 reagovať na negatívne javy pokojným poukázaním na ich dôsledky
 nabádať, čo je najlepší a osvedčený výchovný prostriedok
 používať tresty a odmeny opatrne
 byť nositeľom radosti
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zapojiť rodičov do výchovného procesu. (Lencz, 1998)
Dlhší čas psychológovia hľadajú odpoveď na otázku, prečo sa človek chová prosociálne,
keď to vyžaduje od neho na jednej strane menšie sebaobetovanie a na druhej neprináša
prospech či zisk. V súčasnosti sa väčšina prikláňa k názoru, že motivačné zdroje prosociálneho
správania je potrebné hľadať vo vplyve prostredia a výchovy. Výklad toho prečo sa chováme
prosociálne sa opiera o teóriu sociálnej výmeny, normy sociálneho chovania a o empatiu.
1. Sociálna výmena – Ľudia si pri vzájomnej interakcii vymieňajú informácie, služby,
pomoc na základe zváženia vynaloženého úsilia a predpokladaného zisku, ktorým môže
byť dobrý pocit z poskytnutej pomoci. Vo výchove preto treba vytvárať situácie
pozitívnych zážitkov a skúseností detí s poskytovaním pomoci.
2. Sociálne normy – Počas socializácie si ľudia osvojujú veľa noriem pričom ich
dodržiavanie je spojené so sociálnym súhlasom a nedodržiavanie so sociálnym
nesúhlasom, ba až trestom.
3. Empatia – Empatickí ľudia tým, že sa dokážu vcítiť do pocitov iného človeka viac
poskytujú pomoc. Empatia však nemusí vždy vyvolať prosociálne správanie. (Výrost,
Slaměník, 2008)
Situácie smerujúce k prosociálnemu správaniu sa odohrávajú v rôznych podmienkach
a za rôznych okolností. Na základe rôznych hypotéz a experimentov sa prišlo k záverom, že
prosociálne správanie v zmysle vplyvu efektu prizerajúcich sa je ovplyvňované:
1. Nejednoznačne posúdenou situáciou, kedy nevieme napr. rozlíšiť a posúdiť situáciu
a jej následky.
2. Fenoménom rozptýlenej zodpovednosti, kedy sa jeden spolieha na druhého, že
poskytne pomoc. Negatívny vplyv skupiny sa väčšinou uplatní u skupiny cudzích ľudí. U
jedinca sa znižuje pocit morálnej povinnosti.
3. Osobnostné determinanty ako odvaha, zmysel pre spravodlivosť, čestnosťsa môžu
uplatniť v niektorých situáciách vyžadujúcich prosociálne správanie. Výrazný vplyv má
na toto správanie aj emocionálny stav. Dobre naladení a šťastní ľudia majú tendenciu
chovať sa viac prosociálne, no vplyv zlej nálady nie je jednoznačný.
Pri rozhodovaní o pomoci sa tak isto zvažuje, komu bude pomoc poskytnutá. Príčin,
ktoré ovplyvňujú, komu bude pomoc poskytnutá je viac:
 posúdenie príčiny problémov
 snaha zachovať sa prosociálne k tomu, na kom nám záleží
 záväzky voči iným ľuďom.
Zvažovaním týchto príčin sa nakoniec dopracujeme k rozhodnutiu či si niekto pomoc
zaslúži a v akej miere. Len výnimočne je pomoc poskytovaná tomu, kto nám nejakým
spôsobom ublížil, choval sa voči nám bezohľadne. Je nepochybné, že pomoc poskytujeme
ochotnejšie svojím priateľom, príbuzným alebo známym. Na základe poznatkov o roli
podobnosti je možné predpokladať, že osobe, ktorá nám je podobná budeme viac prosociálne
naklonení.
Do rozhodovania o poskytnutí pomoci vstupujú ďalšie faktory, ktoré sú spojené
s otázkou, komu pomáhame a môžu byť nimi postoje a predsudky. (Výrost, 2008)
Učitelia môžu používať techniky uvedomelej disciplíny, modelovať vrúcnosť
a ohľaduplnosť, rozvíjať kooperatívne učenie, hľadať prosociálne vzory v literatúre i
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každodennom živote. Podstatné je to, aby si žiaci zážitkovou formou osvojovali žiadúce
spôsoby sociálnej komunikácie a prosociálneho správania.

POSTAVENIE EMPATIE A PROSOCIÁLNOSTI V ETICKEJ VÝCHOVE NA 1.
STUPNI
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť
s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle,
aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na
pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v
morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj
etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
(otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…) ako aj podpora mentálnej
hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.
Zámerom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorú Štátny vzdelávací program SR
definuje nasledovne:
 „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 zdravou kritickosťou, jej
správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami,
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery
nezávislá od tlaku spoločnosti,
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná
správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, koná v súlade so
svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou – súlad medzi emóciami
a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.“ (Štátny vzdelávací
program, Príloha etická výchova, 2011, s.3)
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v primárnom vzdelávaní je:
 viesť dieťa k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
 naučiť hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,
 naučiť prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania
primerané veku,
 spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
 zvnútorňovať prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,
 podporovať rozvoj sociálnych zručností,
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formovať spoločenstvo detí.
Uvedené ciele etická výchova metodicky realizuje hravými formami a interaktívnymi
metódami. Prostredníctvom nich sa s využitím princípov aktívneho sociálneho učenia vytvárajú
pozitívne sociálne skúsenosti žiaka v interakcii s učiteľom i spolužiakmi, prezentujú sa pozitívne
vzory správania v rozprávkach, v umení aj v každodennom živote. Prežitú skúsenosť postupne
žiak rozumovo chápe a vytvára si tak racionálne komponenty svojho prosociálneho správania.
Obsahovo je etická výchova pre primárne vzdelávanie koncipovaná ako program
výchovy k prosociálnosti zostavený podľa modelu R.R. Olivara a rozšírený o témy
korešpondujúce s vývinovými osobitosťami žiakov.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme
dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov.
Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém:
1. otvorená komunikácia,
2. sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba,
3. pozitívne hodnotenie iných,
4. tvorivosť a iniciatíva,
5. vyjadrovanie citov,
6. empatia,
7. asertivita,
8. reálne a zobrazené vzory,
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo,
10. komplexná prosociálnosť,
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania,
12. etika a ekonomické hodnoty,
13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta,
14. rodina v ktorej žijem,
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu,
16. ochrana prírody a životného prostredia.
Mladší školský vek je obdobím, keď dieťa vychádza z rodiny, v ktorej bolo spravidla
chránené a milované a vstupuje do reálneho sveta mimo rodiny. Je vhodné, aby škola
nadväzovala na to, čo dieťa prežíva doma. V rodine získava primárne skúsenosti prijímania i
podriaďovania sa rodinnému spoločenstvu (pocit istoty, starostlivosti, ale aj spravodlivosti,
trestu, vytvárania a prijímania pravidiel v rodine…). Rovnako so životom v rodine môže súvisieť
i prvá skúsenosť s neprijatím, ponížením, odmietnutím, konfliktom.. Skúsenosti vyplývajúce zo
vzťahov k najbližším sú v mladšom školskom veku východiskom pri výchove k prosociálnosti.
A naopak – rodina je prvým miestom, kde sa môže testovať prosociálne správanie dieťaťa, v
istom zmysle účinnosť etickej výchovy.
V primárnom vzdelávaní je zvlášť dôležité venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty
a úcty k iným, rozvoju sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov
a na zvyšovanie ich odolnosti voči negatívnym sociálno-patologickým, či antimorálnym
vplyvom, ktoré stále viac zasahujú nižšie vekové kategórie detí na základnej škole.
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EMPATIA A PROSOCIÁLNOSŤ V TEMATICKÝCH CELKOCH
1. ročník
Tematický celok
Prvky prosociálneho správania v žiackom kolektíve .
Vzájomná úcta pri komunikácii (pekne sa oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa
navzájom..).
Úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za vykonané dobro (prosím, ďakujem),
vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi rodiny.
Obsahový štandard
 -vie vysvetliť, čo je to úcta k ľuďom
 -vie, aké má prvky úcta k vlastným rodičom, spolužiakom a učiteľom.
Výkonový štandard
 prežíva vďačnosť voči tým, čo mu robia dobre
 vníma víziu spolupracujúceho spoločenstva,
 chápe potrebu vytvárať a dodržiavať pravidlá spolužitia v skupine.
 vie vhodne použiť pozdrav, prosbu a vyjadriť vďačnosť
 k spolužiakom je ústretový.
Naša rodina .
Uvedomovanie si hodnoty rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi na našej
rodine najviac páči?), príbuzenské vzťahy (S kým z rodiny si najviac rozumiem..? Čo by som
mohol urobiť pre lepšie vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa mi najťažšie
dodržiavajú?..).
Komunikácia a pomoc medzi členmi rodiny (Koho rád pozorujem pri práci? Čo by som
rád vedel ako moji blízki?..).
Význam blízkeho človeka pre život jednotlivca.
Obsahový štandard
 -vie identifikovať a slovne vyjadriť rodinné vzťahy. (mama, otec, brat, sestra,
súrodenec, starí rodičia, teta, strýko, ujo, bratranec, sesternica)
Výkonový štandard
 reflektuje dobro plynúce z rodiny, vie vyjadriť, čo ho na rodinných vzťahoch teší, čo je v
rodine najdôležitejšie,
 vie zo svojho pohľadu ohodnotiť dobro ochrany a lásky, ktoré mu rodina poskytuje
dobro zažité v rodine prenáša do žiackeho kolektívu
 rád hovorí o pekných veciach v rodine
 vie členom rodiny opätovať dobro v rôznych situáciách. (príprava darčeka, slovné
vyjadrenie..)
2. ročník
Tematický celok
Naša trieda – spoločenstvo detí.
Správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi chlapcami a dievčatami – slušnosť,
ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc slabším, rešpektovanie inakosti. (Čo sa mi v našej triede najviac
páči? Som tu spokojný? Sú iní spokojní so mnou?)
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Kamarátstvo a priateľstvo - úprimné a falošné priateľstvo. (Čo je dôležité pre
priateľstvo? Mám v našej triede priateľov?)
Dodržiavanie pravidiel správania v triede – podpora vzájomnosti, spokojnosti, tolerancie
a spolupráce. (Môžem niečo zmeniť na sebe, aby sa so mnou v našej triede lepšie žilo? Mám
nejaký návrh na vylepšenie našich vzťahov?)
Obsahový štandard
 vie vysvetliť, čo je spoločenstvo detí
 vie, čo podporuje vzájomnú dôveru, priateľstvo.
Výkonový štandard
 uvedomuje si potrebu rešpektovania odlišnosti iných
 chápe túžbu nájsť dobrého priateľa a byť dobrým priateľom
 vie rozlíšiť dobrú a zlú klímu v rámci triedy
 rôznymi spôsobmi prispieva k vytváraniu dobrej nálady a pohody v triede.
3. ročník
Tematický celok
Vcítenie sa do prežívania iných – empatia.
Hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných.
Pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom vlastných zážitkov. (u spolužiakov
a členov rodiny…)
Odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku najbližších, záujem o zdravotne
postihnutých, starých a chorých ľudí.
Obsahový štandard
 rozumie pojmom súcit, spolucítenie, vcítenie sa do iného.
Výkonový štandard
 uvedomuje si význam vlastných zážitkov ako prostriedku pre pochopenie situácií
druhých
 učí sa vnímať situáciu chorých, starých a zdravotne postihnutých
 prejavuje pochopenie voči spolužiakom a chorým, zdravotne postihnutým a ľuďom
v núdzi.
Pomoc, darovanie, delenie sa .
Vnímanie a prežívanie prosociálosti (základy starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat).
Zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi psychickou a materiálnou pomocou.
Podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho kolektívu. Príprava žiakov na možné
neprijatie dobra inými.
Obsahový štandard
 vie vysvetliť slovo „pomoc“ a pozná rozdiel medzi psychickou a materiálnou pomocou,
vie uviesť ich príklady
 pozná možné reakcie na pomoc (prijatie, odmietnutie).
Výkonový štandard
 vie ohodnotiť situácie, kedy prijal rôzne druhy pomoci a je ochotný pomáhať
 badať jasnú snahu k spolupráci
 vidí problémy druhých, vie pomáhať a podeliť sa o dobro
 je pripravený reagovať na neprijatie pomoci.
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4.ročník
Tematický celok
Reálne a zobrazené vzory.
Sloboda a zodpovednosť. (každé rozhodnutie nesie so sebou dôsledok)
Pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu, počítačových hier…(reklama, akčné filmy, čas
strávený pred TV)
Prezentácia prosociálnych vzorov v bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, priatelia
rodičov, učitelia, spolužiaci, kamaráti).
Čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania prosociálnych vzorov. (vyhlásenie súťaže
o najlepšieho čitateľa – čo a koľko čítaš?)
Obsahový štandard
 pozná pojmy vzor, vplyv vzoru, pozitívne a negatívne vzory správania
 vie verbálne prezentovať aspoň jeden pozitívny a negatívny literárny a mediálny vzor.
Výkonový štandard
 na vlastnej skúsenosti reflektuje pozitívne i negatívne vplyvy jednotlivých médií
 vie rozoznať prosociálne vzory vo svojom okolí.
 je schopný postrehnúť nevhodnosť vplyvu TV a badať snahu o reguláciu jej sledovania
 vie si voliť medzi prosociálnym vzorom a negatívnym vzorom
 badať na jeho správaní prosociálne prvky .
Prosociálne postoje a hodnoty sa prejavujú už v prvom ročníku v témach Prvky
prosociálneho správania v detskom kolektíve a Naša rodina. Práve téma Naša rodina je deťom
mladšieho školského veku blízka. Väzby na rodinu, rodičov sú veľmi silné a tu je možné čerpať
zo zážitkov, ktoré deti dosť silne vnímajú. Komplikovanejšie je to v poslednom čase v
neúplných alebo rozvrátených rodinách, ktorých je čoraz viac. Téma Prvky prosociálneho
správania v detskom kolektíve je podľa nás v prvom ročníku veľmi dôležitá. Tým, že sa dieťa
prispôsobuje novému prostrediu, novému kolektívu ale aj viacerým povinnostiam, ktoré v
predškolskom období nepoznalo, je potrebné formulovať prosociálne postoje a hodnoty. Deti
prichádzajú do školy z rôznych predškolských zariadení, kde už mohli nadobudnúť určité
postoje, ale väčšinou nie na rovnakej úrovni. Práve tým, že citové väzby na rodinu sú silné je
možné ich prepojiť s kolektívom triedy, ktorý začne „vystupovať“ ako rodina.
V druhom ročníku sú deti už súčasťou väčšieho spoločenstva akým je rodina. Týmto
spoločenstvom je trieda. Základy vytvorené pre dobre fungujúce spoločenstvo môžu byť v
druhom ročníku prehlbované a rozširované. Sociálne kontakty si dieťa už vytvorilo v prvom
ročníku a tak je možné podporiť vzájomnú dôveru, priateľstvo ako základ prosociálnych hodnôt
a postojov.
V treťom ročníku má téma Pomoc, darovanie a delenie sa napomôcť k zvnútorňovaniu
prosociálnych hodnôt o pochopeniu rozdielov medzi psychickou a materiálnou pomocou. Celá
téma vychádza nielen z poznatkov a postojov v rodine, ale aj v žiackom kolektíve. Prosociálnosť
má dieťa vnímať cez vzťahy k prírode, zvieratám a cez vzťahy v rodine, žiackom kolektíve čo je
rozšírením a prehĺbením toho, čo dieťa už pozná. Vzťahy v kolektíve sa menia a začínajú
fungovať na hlbších hodnotách.
Empatia je základom témy Vcítenie sa do prežívania iných. Cez vlastné zážitky a pocity,
ktoré deti formulujú od prvého ročníka sa dostávajú k hlbšiemu vnímaniu a chápaniu situácie
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iných ľudí a tým aj pochopeniu ich pocitov a postojov. To si vyžaduje mať vytvorené pevné
vzťahy, poznať ako fungujú v triede.
Vo štvrtom ročníku je téma zaradená najskôr ako sociálna empatia a až po učive
o Charte práv dieťaťa ako komplexná prosociálnosť.

NÁVRH INOVÁCIE V TEMATICKOM CELKU – VCÍTENIE SA DO PREŽÍVANIA
INÝCH
Prioritným zámerom etickej výchovy je prosociálna osobnosť a pre jej konanie je
charakteristické dobro. Takáto osobnosť v sebe spája hodnoty dobra, ľudskosti, slobody,
zodpovednosti, tolerantnosti, pracovitosti, iniciatívnosti, tvorivosti, spravodlivosti. V cieľoch
pre primárne vzdelávanie so zameraním sa na prosociálnosť sú špecifikované ciele:
 naučiť, spoznať dôvody a prvky personálneho správania primerané veku
 umožniť žiakom, aby došlo u nich k zvnútorneniu prosociálnych hodnôt, postojov
a sociálnych noriem.
Nosnými hodnotami pre primárne vzdelávanie sú dobro, sloboda, priateľstvo. Všetky
tieto hodnoty sú prepojené s prosociálnosťou:
a) dobro existujúce v zásadách dobrých medziľudských vzťahov
b) sloboda nadväzujúca na slobodné rozhodnutie správať sa prosociálne
c) priateľstvo ako súčasť prosociálneho správania.
Prosociálnosť je rozvíjaná a rozpracovaná aj vo vyšších stupňoch vzdelávania. Pre deti
mladšieho školského veku sú blízke najskôr väzby z rodiny a potom detské priateľstvá a práva
o tie sa opiera rozvoj prosociálnosti v primárnom vzdelávaní. Po vstupe do školy sa práve škola
stáva prostredím v ktorom prežívajú veľa času nielen v dopoludňajších, ale aj popoludňajších
hodinách. Vytvárajú a formujú tu nové vzťahy, za ktoré preberajú zodpovednosť či v triede,
školskom klube, záujmovom krúžku, v škole a blízkom okolí školy.
Podľa autorov Valica, Fridrichová, Kaliský, Rohn, Buvalová, Bradová (2011), ktorí sa
venovali bližšie stanoveným obsahovým a výkonovým štandardom etickej výchovy, má etická
výchova v primárnom vzdelávaní viac nedostatkov.
Patrí medzi ne:
 nekonzistentnosť cieľov v jednotlivých úrovniach
 nesprávna formulácia a nezrozumiteľnosť cieľov
 neprimeranosť vo vzťahu k veku a k predmetu
 nie sú implementované taxonómie kognitívnych a afektívnych funkcií
 neprecízne spracovanie štandardov.
Prosociálne správanie je príčinne formované aj schopnosťou pochopiť druhých,
empatiou interpersonálnou a sociálnou. Práve na empatiu nadväzuje aj tematický celok
Vcítenie sa do prežívania iných v treťom ročníku primárneho vzdelávania.
Do popredia sa v kurikule dostávajú ciele:
 hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a iných
 pochopenie situácie iných prostredníctvom vlastných zážitkov
 odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku najbližších
 záujem o zdravotne postihnutých, chorých.
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Ako sme naznačili v predchádzajúcej podkapitole, empatiu si žiaci formujú už od prvého
ročníka v iných tematických celkoch. Postupne prechádzajú stupňami, ktoré v konečnom štádiu
vytvárajú empatiu:
1. Znalosť vlastných emócii – sebauvedomenie. Vedomé rozpoznanie citov v okamihu ich
vzniku, a ich priebežné sledovanie.
2. Zvládanie emócii – sebaovládanie. Schopnosť upokojiť vlastné rozčúlenie, striasť zo
seba pocity úzkosti, skľúčenosť či podráždenie.
3. Schopnosť sám seba motivovať.
4. Vnímavosť k emóciám iných – empatiu. Naladiť sa na to, čo druhí chcú, alebo
potrebujú.
5. Umenie medziľudských vzťahov – vcítiť sa do pocitov iných a tomu prispôsobiť vlastné
konanie.
Vychádzajúc z výskumu a poznatkov kolektívu Valica, Fridrichová, Kalisky a i. stojí
namieste pouvažovať ako zmeniť členenie celého predmetu etická výchova. Tým, že jednotlivé
tematické celky sú medzi sebou prepojené, členenie by sa mohlo sprehľadniť v štátnom
kurikule a viac sa priblížiť učiteľovi zjednotením témy, cieľa a vekovej primeranosti.
Ako za podstatné považujeme rozvíjanie sociálnych zručností a prosociálneho správania,
ktoré idú ruka v ruke s rozvíjaním morálnych kvalít. Dôležité miesto tu tvorí aj personálny
rozvoj osobnosti žiaka, ktorý cez formovanie personálnych kompetencií sa stáva súčasťou
procesu socializácie.
Deti mladšieho školského veku by mali na záver pochopiť aké výhody má schopnosť
vnímať pocity druhých:
 môže pomôcť obom cítiť sa lepšie
 pomáha to pochopiť druhých
 pomáha učiť sa zo skúseností a prežívania druhých
 uľahčuje vytváranie priateľstiev, pretože máte niečo spoločné.
Chápanie výhod prináša zo sebou aj protipól a tým chápanie nevýhod, ak nie sme
empatickí:
 ľudia sa s nami nebudú deliť o svoje pocity a myšlienky
 pravdepodobne ľudia budú menej ochotní si vypočuť naše pocity a myšlienky,
pochopiť nás
 ťažšie sa budujú priateľstvá
 nebudeme vedieť vnímať pocity druhých.

ZÁVER
Etická výchova je povinne voliteľný predmet na základných a stredných školách. Cieľom
etickej výchovy je výchova osobnosti s vlastnou identitou, so zrelým morálnym úsudkom,
prosociálnym správaním, s pozitívnym vzťahom k sebe a druhým, a so schopnosťou
spolupráce. Význam tohto predmetu je preto nepopierateľný. Poskytuje priestor na overenie si
vplyvu vlastných modelov správania, na utváranie a udržiavanie priateľstva. Žiaci zisťujú, do
akej miery ich vlastné správanie ovplyvňuje samých seba, blízke ale aj vzdialené okolie. Všetky
komunikačné a sociálne zručnosti sú v primárnom vzdelávaní zacielené na schopnosť vytvárať,
udržiavať a kriticky zhodnocovať priateľstvá.
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Spôsob života je rýchly a nároky čoraz väčšie. Preto sa empatia z medziľudských vzťahov
vytráca. Mnohí sú tak zaujatí sami sebou, že iným ľuďom venujú iba minimálnu pozornosť.
Empatia spolu s prosociálnosťou majú v našom živote významné a nezastupiteľné miesto. V
detstve, v dospelosti i starobe. V rodine, v škole i v zamestnaní. Nie každý má schopnosť byť
rovnako empatický. Niekto je ňou prirodzene obdarený a iný sa jej učí. Zvyšovať a zlepšovať
svoju empatiu a s ňou súvisiacu prosociálnosť však môže každý práve cez predmet etická
výchova.
Empatia je základom pokoja a porozumenia, kľúčom ku kvalitnému životu, nielen v
rodinách ale aj školách, čo pomáha k formovaniu osobnosti dieťaťa v školskom prostredí.
Netreba zabúdať na to, že každý z nás je ľudská bytosť so svojimi citmi, osudom a jedinečným
príbehom. Je na nás, aby sme dali najavo, že nám na druhých záleží, či sú to deti, žiaci, rodičia,
priatelia, známi.
Predmet etická výchova prešiel dvadsaťročnou cestou, ktorá priniesla so sebou určité
zmeny. Určité úskalia a nedostatky rozoberajú autori Valica, Fridrichová..a i. vo svojej práci.
Dávame za pravdu ich postrehu, že kurikulárne dokumenty, ktoré sú pre učiteľa záväzné sú na
druhej strane aj nezrozumiteľné. Vlastné školské vzdelávacie programy umožňujú vytvoriť
priestor pre témy, ktoré sú v danom ročníku významné z hľadiska sociomorálneho vývoja
žiakov. Etická výchova je predmet, ktorý je postavený na prežívaní, priamej skúsenosti,
komunikácií, hodnotení. Podporuje kritické myslenie, vedie k mravnosti a integrite osobnosti.
Špecifické postavenie etickej výchovy by malo byť posilnené a to možno aj formou
povinného predmetu pre všetkých žiakov. Domnievame sa, že tento predmet je unikátnym
modelom pre výchovu dobrého človeka. Práve cez tento predmet môžu učitelia ukázať deťom,
že dobro víťazí nad zlom nielen v rozprávkach a slová ako spravodlivosť, česť, pravda nám
otvárajú nové priateľstvá.
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EMPATIA A PROSOCIÁLNOSŤ AKO ZÁKLAD ROZVOJA
PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA
Lucia RADOŠOVÁ
Abstrakt
V práci popíšem empatiu, prosociálnosť, ich vzájomnú prepojenosť pri rozvíjaní prosociálneho
správania u žiakov prostredníctvom spolupráce, priateľstva, pomoci a darovania. Analyzujem
a zhodnotím možnosti inovácie obsahu v téme Empatia a prosociálnosť ako základ rozvoja prosociálneho
správania v tematickom celku Empatia a Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa - prosociálnosť v
osobných vzťahoch vo vzťahu ku štátnemu kurikulu ETV na 1. stupni vzdelávania.
Kľúčové slová: Empatia, fázy empatického porozumenia, prosociálne správanie, altruizmus,
spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa a priateľstvo

ÚVOD
Cieľom mojej práce je teoreticky spracovať tému empatie a prosociálnosti, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť etickej výchovy v primárnom a aj v sekundárnom vzdelávaní. Zameriam
sa na teoretické chápanie týchto pojmov a hlavne na to, ako je empatia chápaná v
prosociálnom správaní.
Na jednej strane ide o tému, ktorou sa zaoberajú rôzni psychológovia, filozofi
a pedagógovia a na druhej strane ide o tému, ktorá je zaujímavá svojou prítomnosťou či už vo
vyučovacom procese, tak aj v bežnom živote. Ide o uvažovanie o pocitoch, vcítení sa,
o motívoch a správaní, ktoré sú podmienkou sociálneho fungovania. Nevyhnutným
predpokladom akejkoľvek sociálnej interakcie je schopnosť poznať príslušníkov vlastného
druhu, poznať svoje miesto v skupine, schopnosť učiť sa od druhých a zároveň učiť ich, no
hlavne schopnosť pochopiť a manipulovať s duševnými stavmi druhých ľudí, vďaka čomu
dokážeme meniť ich správanie.(Koukol.ik, 2006).
Medzi základné hodnoty, ktoré etická výchova rozvíja, patrí spolupráca a prosociálnosť.
Koncepcia prosociálnej výchovy aj koncepcia predmetu etická výchova vychádza z prác R. R.
Olivara. Táto výchova k prosociálnosti je systém výchovných metodických postupov a krokov
usporiadaných do programu, ktoré rozvíjajú morálne postoje a praktické morálne činy
a správanie. Ide o výchovu osobnosti, ktoré je slobodná, ochotná spolupracovať, pomáhať,
darovať, deliť sa a priateliť (čiže prosociálnu osobnosť) a ktorá vie bez ohrozenia druhých
obhájiť svoje oprávnené záujmy, práva a ciele a za každých okolností ostáva sama sebou.
A preto si myslím že, empatia je jedna zo základných kľúčových podmienok, ktoré toto všetko
umožňujú.

EMPATIA
Chápaním pojmu empatia sa zaoberalo veľa autorov, preto uvádzam niektoré z nich.
Rogers pojem empatia opísal ako vývin záujmu a vnímavosti človeka voči druhému a ako
hľadanie hlbokého neposudzujúceho porozumenia, čo predstavuje rešpektovanie druhého ako
bytosti, ktorá je celistvá a prijatie človeka takého, aký je (in Sollárová, 2005). D. Goleman
hovorí, že empatia pramení zo sebauvedomenia: „čím otvorenejší sme k vlastným emóciám,
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tým lepšie dokážeme rozoznávať a chápať city ostatných“. (in Kariková, 1999, s. 64). R . R .
Olivar uvádza, že „empatia je faktor úzko spätý s prosociálnym správaním, preto vznikol. u
pedagógov záujem spoznať, či medzi nimi existuje vzťah príčiny a účinku, t.j. či rozvíjaním
empatie môžeme vychovávať k prosociálnosti“. (Olivar, 1992, s. 95). J. Vymětal uvádza, že
proces empatického porozumenia je možné rozdeliť do troch vzájomne postupujúcich fáz.
1. Prvá fáza predpokladá naše ústretové zameranie spolu s otvorenosťou pre druhého,
fáza vciťovania sa.
2. Druhá fáza je charakteristická našim spoluprežívaním, pri ktorom oscilujeme medzi
krátkodobým vnútorným stotožnením a opätovným oddialením vo vzťahu k druhému.
Fáza počiatočného porozumenia na základe komunikácie, či už verbálnej alebo
neverbálnej.
3. Tretia fáza je fázou zreteľného porozumenia druhému človeku na základe podobnosti
ľudského duševného života, čo je podmienkou empatie. Zreteľné porozumenie sa
utvára zo skutočnosti, pričom záleží na informáciách, ktoré o druhom človeku máme
a tiež na úrovni vlastného sebapoznania a psychologických znalostí. (Vymětal, 1998, s.
44).
V primárnom vzdelávaní sa empatia chápe ako schopnosť pochopiť a vycítiť, čo druhá
osoba prežíva, čo cíti a na čo myslí. Rozlišujeme dve stránky empatie: poznávaciu (kognitívnu,
rozumovú) a citovú (emocionálnu, efektívnu).

PROSOCIÁLNOSŤ, PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE
Prosociálnosť z lat. slova socius – spoločník, priateľ, schopnosť urobiť niečo dobré pre
druhého človeka bez toho, aby sme za to očakávali bezprostrednú odmenu alebo protislužbu.
Prosociálne správanie sa v odbornej literatúre charakterizuje ako správanie, ktoré má byť na
úžitok druhej osobe, skupine ľudí alebo sociálnemu cieľu, bez toho, že by sa za to vopred
očakávala odmena. (Olivar, 1992, s. 149) R. R. Olivar nazýva „prosociálnym také správanie,
ktoré je zamerané na pomoc alebo v prospech iných osôb, skupín alebo spoločenských cieľov,
avšak bez toho, že by existovala vonkajšia odmena pre autora správania. To znamená, že
motívom a predpokladom prosociálneho správania je vnútorná potreba alebo tendencia robiť
to, čo prospeje druhému“. (Olivar, 1992, s. 5). L. Lencz a O. Krížová definujú zvláštnosť
prosociálneho správania, ktorou je to, že „pretvára ľudí, pomáha im zbaviť sa negatívnych
vlastností a správania, mení nepriateľov na priateľov“. (Lencz – Krížová, 2004, s. 119). V
každom prosociálnom konaní môžeme podľa R.R. Olivara odlíšiť: autora alebo vykonávateľa,
prijímateľ a samotný úsudok (obsah, forma), situáciu, okolie, kontext, hodnoty, normy,
sociálny dopad. (Olivar, 1992, s. 151). Prosociálne správanie môže viesť k altruizmu z hľadiska
postojov a motívov. Altruizmus má spomedzi foriem prosociálneho správania samostatné
miesto. Ide o kvalitatívne vyššiu formu pozitívneho sociálneho správania, kde centrom
pozornosti je vždy pomoc druhému človeku. Za cieľ tohto správania možno považovať aj
zlepšenie individuálneho pocitu a spokojnosti druhého človeka. Prejavmi prosociálneho
správania v osobných vzťahoch sú spoluprácu, pomoc, darovanie, delenie sa a priateľstvo.
Spolupráca tvorí určitú súčasť prosociálneho správania. Často znamená, že si navzájom musíme
pomáhať, musíme spolupracovať na rovnakom cieli. Spolupráca je teda, rešpektovanie sa,
ústretovosť, úprimnosť, ochotu pomôcť, ochota spolupracovať, prijímať kompromisy, byť
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empatický, dbať na city iných. Pri spolupráci sa sily násobia, vzniká synergický efekt, pocit
spolupatričnosti, duševné súznenie, dobrá nálada, pozitívna sociálna klíma. . Pomoc,
darovanie, delenie sa je náročnejšie, pretože priame výhody má iba ten, komu pomáhame
alebo ho obdarúvame. to je však iba povrchný pohľad. v konečnom dôsledku prosociálne
správanie prináša hlboké uspokojenie a potešenie i tomu, kto pomáha, daruje alebo sa delí.
Napokon, prosociálne správanie málokedy zostáva bez odozvy. Nezištná pomoc vyvoláva
tendenciu reciprocity. (Ivanová, Kopinová, Líšková, 2005, s. 20-22)
Pomoc, darovanie a delenie sa možno charakterizovať aj nasledovne:
 poskytnúť fyzickú pomoc – neverbálne správanie, pri ktorom sa poskytuje fyzická
podpora alebo pomoc na dosiahnutie určitého cieľa
 poskytnúť fyzickú službu – neverbálne správanie, ktoré eliminuje potrebu
 vykonávateľa alebo prijímateľa činnosti fyzicky zasahovať do plnenia úloh alebo
záväzku
 deliť sa – dať niečo vlastné niekomu druhému
 verbálna pomoc – objasňovanie, inštrukcie, ktoré jednotlivcovi pomôžu pri vykonávaní
nejakej úlohy
 verbálna podpora – vyjadrenie záujmu o uľahčenie smútku zarmútenej osoby alebo
osôb slovami útechy, súcitu, uznania
Priateľstvo možno chápať ako interakciu medzi osobami, pri ktorom sa neočakáva
protislužba. Je to trvalý postoj a správanie, ktoré je orientované na dobro druhého. Ide
o uvedomenie si najprv JA a TY a potom JA a JA toho druhého. Priateľstvo charakterizuje
vzájomné porozumenie, vzájomné prijatie a vzájomné ocenenie a uznanie. Priateľstvom
označujeme starostlivý, láskyplný, hravý a obvykle silný emocionálny vzťah, ktorý zažívame
počas rôznych období svojho života. Je to vzťah, v ktorom naplno prejavujeme, akí sme a akí by
sme chceli byť, zverujeme si navzájom svoje nádeje a obavy.

EMPATIA A PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE
V druhej kapitole sa budeme venovať popisu teórie empatie a prosociálneho správania.
V literatúre sa objavujú rôzne teórie a prístupy, ktoré sa snažia vysvetliť podstatu empatie
a prosociálneho správania avšak uvediem len niektoré, ktoré skúmajú jednotlivé motívy, ktoré
vedú jedinca, aby sa správal empaticky a teda aj prosociálne.
Empatia je schopnosť, ktorú má každý človek, ale nie každý a v každej situácii je vie
uplatniť. Jej rozvíjanie a uplatňovanie je dôležité aj z hľadiska praktického využívania v školskej
praxi. Prejavy prosociálneho správania, ako pomoc, darovanie, delenie sa vyplývajú zo súcitu,
z poznania alebo vytušenia potrieb druhých, teda z empatie. Štúdium empatie sa od začiatku
spájalo s štúdiom prosociálneho správania. z nášho pohľadu treba rozlišovať dve zložky
empatie a to kognitívnu a afektívnu, čiže poznávaciu a citovú stránku empatie. Kognitívna
empatia je vnímanie stavu druhej osoby pomocou predstavivosti, a to tak, že chápeme a
s istou pravdepodobnosťou predvídame jej myšlienky, city a skutky. Afektívna empatia je
emocionálna reakcia na city druhého. Predpokladá vcítenie sa do citov druhého, teda vycítenie
toho, či určitá situácia či skutočnosť je pre druhého príjemná alebo nepríjemná. Hoffman
rozlišuje štyri štádiá sociokognitívneho vývoja, kde pre každé štádium je charakteristická
odlišná forma empatie: 1. deti nerozlišujú medzi Ja a Ty, ale sú schopné iba globálnej empatie,
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2. deti vydiferencovali pojem o seba, a tak získajú už egocentrickú empatiu, 3. deti si začínajú
uvedomovať, že iní majú vlastné vnútorné prežívanie, sú už schopné cítiť empatiu voči citom
iných, 4. deti si uvedomujú že iní majú svoju identitu a skúsenosti, ktoré presahujú
bezprostrednú situáciu, sú už schopní empatie vo vzťahu k všeobecnej životnej situácii
kohokoľvek.

PSYCHOANALYTICKÁ TEÓRIA EMPATIE
Empatiou sa vo svojich prácach zaoberal už aj Sigmund Freud. Názorovým
predpokladom psychoanalytika je to, že každý človek viac-menej jedinečným spôsobom
prežíva svoje prežité situácie a že jeho výpovede, majú svojrázne významové odtiene, teda iba
presným vnímaním jedinečných slovných zvratov a výrazových prostriedkov človeka sa dá
pochopiť to, čo pacient skutočne cíti a myslí. Porozumenie druhému človeku je teda závislé na
jeho pochopení, pochopení jeho psychiky a vyjavení jeho konfliktu. Freud používa ako metódu
„vyjavenie asociácií“ k preniknutiu do podvedomia človeka a následne zmyslový obsah
asociácií. Podľa neho sa štruktúra psychického života skladá z troch úrovní: nevedomie,
predvedomie, vedomie (Freud, 1960), na základe týchto skutočností vytvára model zložený
z troch vrstiev:
1. Id (to, ono) – je nositeľom pudov, ide o biologickú štruktúru osobnosti. Sú tu motívy
a základy na uspokojenie biologickej funkcie potrieb, čo vedie u človeka k pocitu slasti.
Tomuto pocitu slasti sa Id podriaďuje.
2. Ego (ja, vedomé ja) – jednanie človeka usilujúce sa o jednotu tela a duše. Musí plniť
požiadavky Id, ale podriaďuje sa požiadavkám a princípom reality. Rešpektuje tak
zásady vonkajšieho sveta, jeho vlastnosti a vzťahy.
3. Superego (nadja) - je nositeľ mravných štandardov, akýsi vnútorný cenzor. Je sčasti
vedomá a sčasti nevedomá vrstva, ktorá obsahuje „ideálne ja“. Je tu uložená mravná
kontrola
4. svedomie.
Pri vzniku konfliktnej situácie ide o rozpor medzi nezlúčenie Ega a Superega, kde
dochádza k tlakom na jedinca v nezlúčiteľnosti vnútorného a vonkajšieho prostredia
a dochádza okrem konfliktu k pocitu výčitiek svedomia. Práve riešenie týchto konfliktov v
situácii je príčinou ľudského správania sa. Riešenie potom môže byť rozdelené podľa úrovne,
ktorou ho riešim. Potláčaním konfliktu dospejeme k určitým mechanizmom, ktoré popisuje
Freud ako identifikáciu a projekciu. Identifikácia prebieha na základe podobnosti a citovej
voľby, či obsadenia, ktoré vyústia až do stotožnenia sa človeka s rolou či názormi. s týmito
prvkami sa stretávame i vo výchovnej činnosti. Tvrdil, že výchova sa mu javí ako jedna
z najzávažnejších oblastí na ktorú je potrebné psychoanalýzu aplikovať.

HUMANISTICKÁ TEÓRIA EMPATIE
Rogers svojou metódou oživil záujem o empatiu, vypracoval výskumné metódy, podnietil
aj iné psychologické smery k skúmaniu empatie. Empatia ako jav a súčasné vymedzenie jej
pojmu. Základným poznatkom je, že jav nemožno oddeliť od pojmu. Prejavenie empatie závisí
od charakteru vzťahu medzi ľuďmi, aj od vôle človeka, ktorý empatiu prežíva. Vžívanie sa stáva
empatiou vtedy, keď zážitok vedome spracujeme a súvislosti, ktoré sme pochopili v druhom
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človeku, pre vlastnú potrebu pomenujeme a spracujeme. Empatiou však ale nie sú poznatky
o poznatkoch a prejavoch druhého človeka vyplývajúce zo spoločenských situácií. Úzko to
súvisí s pojmom projekcia. Empatia nie je projekcia, sú v protiklade. Podľa vlastných zážitkov
kvalifikujeme druhého (správanie). Premietame doňho vlastné chápanie, stanovisko,
premietame seba samých. Empatickú metódu treba sústrediť na psychické oblasti, ktoré sa
bežnými spôsobmi chápania len ťažko odkrývajú, a na lokalizáciu týchto oblastí je vhodné
používať zdravý rozum. Podľa neho, podstatou empatie je komunikácia. Empatia sa však môže
úspešne rozvinúť aj pri nedostatočných komunikačných podmienkach (napr. len videnie).
Empatia je zjemnenou a aplikovanou schopnosťou pochopiť a uvedomiť si neverbálnu
komunikáciu a metakomunikáciu. Podstatné ale je to, že schopnosť empatie má každý.
Podobným javom je aj jav sympatie. Sympatia znamená sympatizovanie, t.z. že súcitím
s iným človekom, viem ho najlepšie pochopiť. V dnešnej dobe sa slovo sympatia spája
s náklonnosťou k iným ľuďom.

SÚČASNÁ TEÓRIA EMPATIE V ETICKEJ VÝCHOVE
Empatia sa začína tam, kde opustíme svoje vlastné myšlienky, city a predstavy
a začneme uvažovať o tom, ako by sme sa cítili v situácii iného človeka alebo sa ho snažíme
pochopiť, resp. i predvídať jeho konanie. Je to jedna z najpozoruhodnejších možností človeka.
Umožňuje, aby sme prekročili vlastné hranice, vymanili sa z egoistického zajatia v sebe a,
takpovediac, žili životom iných. V primárnom vzdelávaní sa v empatii zameriavame na podstatu
a význam empatie, snažíme sa na primeranej úrovni pochopiť práve prežívané myšlienky a city
iných. Rozhodujúcim a základným motívom prosociálneho správania je empatické
spoluprežívanie potrieb, radosti alebo bolesti iných. Vo vývine dieťaťa je empatia dôležitou
mierou jeho sociálnej osobnostnej zrelosti. Ak je dieťa empatické, slová dôvera, cit,
porozumenie, priateľstvo dostávajú pravý význam. Zároveň sa vymaňuje zo sociálnej
izolovanosti. Empatické správanie predpokladá:
 otvorenosť a aktívne počúvanie,
 verbálne a neverbálne prejavovanie prijatia,
 občasné vyjadrenie, že chápeme, čo náš partner cíti alebo si myslí,
 sústredenie sa na prítomný okamih,
 stať sa vnímavým, čiže zbaviť sa zaujatia vlastnými myšlienkami, citmi a plánmi a úplne
sa venovať partnerovi.

TEORETICKÝ PRÍSTUP K PROSOCIÁLNEMU SPRÁVANIU
Prosociálnosť predstavuje etickú hodnotu sociálneho správania človeka v medziľudských
vzťahoch, je súčasťou ľudskej podstaty. Prosociálnosťou rozumieme ochotu a schopnosť prijať
a pochopiť druhých a urobiť niečo pre druhých aj vtedy, ak z toho indivíduum nemá priamy
a bezprostredný prospech.(Zeldin, Small a Savin- Williams 1982) poukazujú na to, aby sme
mohli nejakú činnosť posudzovať ako prosociálnu, musíme podľa kritéria spĺňať tieto
podmienky:
1. Činnosť má byť na prospech iného jednotlivca alebo skupiny
2. Vykonávateľ takej činnosti ju nemá plniť ako povinnosť vyplývajúcu z jeho role
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3. Také správanie má byť nezištné, nemá byť požadované zo strany iného jednotlivca Je
mnoho činností v živote človeka, ktoré v podstate zodpovedajú prosociálnemu
správaniu, preto toto správanie určiť ako altruistické (aktér svoj vlastný záujem obetuje
pre dobro iných), pomahajúce správanie (pôvodca prosoc. správania znáša prirodzené
náklady), kooperatívne správanie (aktér má zisk aj pre seba, bilaterálne správanie).
Analýzov prosociálneho správania môžeme podľa rozlíšit autora, prijímateľa, samotný
skutok (obsah a formu), situáciu, okolie, kontext a hodnoty, normy a sociálny odpad.(Olivar,
1992, s. 151) Ak chceme analyzovať tieto prvky, podľa Stauba (1979) berieme do úvahy tieto
faktory:
 stupeň úžitku pre prijímateľa,
 stupeň potreby prijímateľa,
 miera úsilia alebo cena, za akú autor konania daný skutok vykonal,
 do akej miery bol jasný stimul, ktorý vyvolal prosociálne konanie
 do akej miery bola jasná špecifická reakcia potrebná u autora konania
 miera, do akej bol autor ovplyvnený stimulom z hľadiska blízkosti, doby expozície,
možnosti, príp. nemožnosti uniknúť
 stupeň zodpovednosti pred inými,
 predchádzajúci vzťah medzi autorom konania a prijímateľom
 momentálne duševné rozpoloženie

ROGERSOVA TEÓRIA
Bol jedným z najvplyvnejších psychológov a pedagógov, ktorý vo svojom alternatívnom
systéme vyučovania zahŕňa princíp empatie. C.Rogers vypracoval teóriu nondirektívnej
psychoterapie, ktorá sa rozšírila aj do školstva. Jeho prístup, ktorý aplikoval na výchovu
a vzdelávanie nazval PERSON CENTRED EDUCATION v skratke PCE systém, teda výchova
zameraná na človeka. Cieľom jeho vzdelávania je facilitácia zmeny učenia. Do popredia dáva
vzťah učiteľ - žiak, vzťah, ktorý by umožnil byť žiakovi sám sebou. Facilitovanie učenia spočíva v
určitých postojových kvalitách, ktoré existujú v osobnom vzťahu medzi učiteľom a žiakom.
Rogers tvrdí, že v oblasti výchovy človeka modernej doby treba nevyhnutne urobiť 3 zmeny:
 Zmeniť politiku vzdelávacích a výchovných inštitúcií; tradičná vzdelávacia politika stavia
na sile a moci učiteľa. Rogersovsky orientovaná škola stavia na sebadisciplíne,
sebakontrole, samospráve a tvorivosti žiakov a učiteľov.
 Radikálne zmeniť prípravu učiteľov (s dôrazom na „výchovnú stránku“, nonkognitívny
rozvoj, motiváciu, tvorby nondirektívneho vzťahu a pod.).
 Utvoriť flexibilnejšie prostredie, ktoré tvorí pozitívne postoje k disciplíne, k úspechom v
škole, k cieľom školských systémov, reforiem.
Facilitujúci učiteľ je učiteľ, ktorý verí každému žiakovi, v každom veku, učí ich viac sa učiť,
mať rád učenie. Viac záleží na tom, čo chce žiak, aké má skúsenosti a záujmy, než na učebných
osnovách. Spolupracuje s rodičmi, pripravuje najmä pedagogické situácie, materiály a podnety
na učenie sa žiakov, na ich vlastné zážitky a skúsenosti.
Rogersovská škola má tieto pozitíva: žiakov naučí viac, žiaci majú vyššie sebavedomie, v
škole je viac schopnosti iniciovať nezávislé správanie, ukazuje sa vyššia schopnosť tvorivého
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riešenia problémov, zlepšuje sa dochádzka do školy, klíma v škole, je vyššie vnútorná motivácia
k učeniu a sebazdokonaľovaniu u žiakov.
Medzi hlavné princípy PCE patrí:
1. Kongruencia- učiteľova autenticita, pravdivosť, otvorenosť, úprimnosť k žiakovi ak sebe
2. Akceptácia- prijímanie žiakov takých, akými skutočne sú, bez predsudkov, to je
bezpodmienečné prijatie každého žiaka ako hodnoty, osobnosti
3. Empatia- vcítenie sa do žiaka, porozumenie jeho prežívaniu, citom, pocitom a ich
osobným významom pre žiaka
4. Autoevaluácia- ťažisko hodnotenia žiaka zvonka sa prenáša na žiaka samého, postupne
sa učí hodnotiť svet okolo seba a reálne sám seba
Dôsledky uplatnenie humanistického prístupu k žiakom sú také, že žiak je viac
autentický, nepotrebuje sa brániť a báť, je otvorenejší k skúsenosti svojej aj iných, je
pravdivejší v orientácii a komunikácii, žiak sa sám učí riešiť svoje životné problémy, lepšie
zvláda medziľudské vzťahy, svoje city a prežívanie, dochádza k redukcii psychickej a fyzickej
tenzie a zmenšuje sa úzkosť, lebo na hodinách je menej ohrozenia. Rastie pravdepodobnosť
pozitívneho prežívania radosti, zlepšenia vzťahov k učiteľovi, učeniu, spolužiakom, svetu; žiak
sa viac spolieha na seba, sám o sebe rozhoduje, ohnisko jeho zodpovednosti a rozhodovania je
v ňom samom, je pôvodcom svojho správania. Zvyšuje sa jeho sebavedomie, ašpirácie, stavia si
náročnejšie ciele, je viac orientovaný na výkon, úspech, ako na to, aby sa vyhol neúspechu;
jeho hodnoty a hodnotenie sú autentickejšie, má väčšie pochopenie (toleranciu) k hodnotám
iných, má väčší zmysel pre porozumenie, dohodu a konštruktívne riešenie problémov;
správanie je zrelšie, je viac pod kontrolou žiaka (autoregulácia), zlepšuje sa jeho vzťah
k druhým ľuďom; následkom riešenia mnohých tvorivých (divergentných)úloh sa rozvíja jeho
samostatnosť a autentickosť, jeho nezávislosť, vnútorná motivácia a aktivita, čo všetko potom
vedie k väčšej zodpovednosti za to, čo žiak vytvoril.

LENCZOVA TEÓRIA ETICKEJ VÝCHOVY
V dôsledku meniacej sa spoločnosti skupina odborníkov študovala projekty, ktoré
ovplyvňujú správanie detí smerom k prejavom prosociálnosti tak, aby sa vyhli nedostatkom
kolektivistickej aj individualistickej výchovy. Výsledkom bolo navrhnutie koncepcie etickej
výchovy ako výchovy k prosociálnosti charakteristickej nasledujúcimi výchovnými zásadami:
1. Vytvorme z triedy „výchovné spoločenstvo“, žiaci a vzťahy medzi nimi prispejú
k dobrým výsledkom, t. j. kooperatívne vyučovanie. Súťaživosť nie je najoptimálnejší
výchovný prostriedok. Ak podporujeme konkurenciu, súťaživosť, víťaz – porazený,
podporujeme egoizmus. Zmyslom etickej výchovy je podpora výchovy k radosti zo
spolupráce.
2. Prijmime dieťa také, aké je a prejavujme voči nemu priateľské city. Nepodmieňovať
pozitívny vzťah splnením požiadaviek ako sú dobré právanie, prospech, ale prejavme
žiakom dôveru.
3. Pripisujme deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť.
4. Formulujme jasné a splniteľné pravidlá hry. Vytvárať dôveru, byť pravdivý, aktívne
počúvať, neznevažovať a dávať maximum.
5. Na negatívne javy reagujme pokojným poukázaním na ich dôsledky.
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6. Vychovávateľ má venovať pozornosť dôsledkom činov, správania. Tresty aj odmeny
využívame opatrne, pretože emocionálna reakcia spôsobuje ostražitosť, treba
upozorniť na dôsledky negatívnych javov a hlavne podporovať empatiu
a prosociálnosť.
7. Nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok. Nepripomínajme zlyhania,
8. nabádajme, čo má dieťa robiť, používajme príklady zamerané na to, čo sa stalo.
9. Využívajme sémantickú a epizodickú pamäť pri nácviku prosociálneho správania.
10. Odmeny a tresty používajme opatrne. Ide o sebaobraz, sebauvedomenie vo vzťahu
k trestom. Predstava o dôsledkoch správania, pričom upozorňujme na pozitíva
neagresívneho, prosociálneho správania: Sympatia, súhlas sú podľa L. Lencza silnejšie
ako odmena materiálna. (Lencz, 2004)
11. Zapojme do výchovného procesu rodičov, teda spolupráca rodiny a školy.
12. Buďme nositeľmi radosti.

VYUŽITIE EMPATIE A PROSOCIÁLNOSTI PRI OBSAHOVEJ INOVÁCII VÝUČBY
ETICKEJ VÝCHOVY NA 1. STUPNI
Empatia a prosociálnosť tvoria súčasť cieľov etickej výchovy na jednotlivých úrovniach
štátneho kurikula v primárnom vzdelávaní, preto v tretej kapitole sa budem venovať tomu, do
akej miery je empatia a prosociálnosť uplatňovaná pri obsahovej inovácii výučby. Etická
výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych
postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických
postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená
komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…), ako aj podpora mentálnej hygieny,
podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Cieľom etickej výchovy je vychovať 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 zdravou kritickosťou, jej správanie je
určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi
z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku
spoločnosti,
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná
správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.(Štátny vzdelávací program,
Príloha etická výchova, 2011, s.3)
Pre etickú výchovu pre primárne vzdelávanie v štátnom kurikule rozlišujeme tieto ciele:
 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
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naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primerané veku,
 umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
 umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
 normy,
 podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
 formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
Medzi prosociálnym správaním a empatiou je veľmi úzky vzťah; čím je človek
empatickejší, tým je prosociálnejší. Empatia nesúvisí priamo s inteligenciou, skôr závisí od
množstva a rozmanitosti skúseností človeka, ale v prvom rade od vedomého chcenia
porozumieť iným. Vo vývine dieťaťa je empatia dôležitou mierou jeho sociálnej osobnostnej
zrelosti. Ak je dieťa empatické, slová ako dôvera, cit, porozumenie, priateľstvo dostávajú pravý
význam. Na druhej strane však treba brať do úvahy otázky do akej miery je žiak empatický,
môže byť empatický ak sa nespráva prosociálne? Pomáha priateľstvo, pomoc, darovanie,
delenia sa skutočne k vytváraniu dobrej nálady, empatie? Myslím, že aj keď existuje určitá
hierarchia cieľov, nie je evidentná ich jednoznačnosť, výška a miera posudzovania. Hodiny
etickej výchovy umožňujú a poskytujú množstvo aktivít, pri ktorých žiak rozvíja svoje správanie.
Je však žiak ochotný spolupracovať, hodnotiť, zaujať stanovisko a rozvíjať svoje správania?
Hlavnou hodnotou etickej výchovy v primárnom vzdelávaní je priateľstvo, ktoré je v
štátnom kurikule rozpracované prostredníctvom konkrétnych sociálnych zručností.
Prezentované sú aj ďalšie hodnoty, t.j. dobro, sloboda a zodpovednosť, preto ciele etickej
výchovy by mali byť teda rozpracované pre 4 hodnoty, pričom najvyšším zámerom je
priateľstvo. Na konci primárneho vzdelávanie by mal žiak vnímať priateľstvo ako jednu zo
zložiek dobrého a šťastného života, mal by oceniť priateľstvo pre identifikáciu vlastných
preferovaných hodnôt a mal by priateľstvo považovať za jednu zo svojich hodnôt. Treba preto
viesť žiakov aby sa naučili primerane komunikovať, vyjadriť city, tolerovať, empaticky
a prosociálne sa právať a vytvárať a udržať dobré medziľudské vzťahy. Tematické celky Empatia
a Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa- prosociálnosť v osobných vzťahoch sú síce v
štátnon kurikule rozpracované na obsahový a výkonový štandard (socio-afektívny a konatívny)
a však nie je jednoznačné, do akej miery v tom – ktorom ročníku je potrebné toto rozvíjať, aby
sme sa vyhli stereotypu a jednotvárnosti a opakovaniu . Okrem prosociálnosti v osobných
vzťahoch sem patrí aj komplexná prosociálnosť. Ide o prosociálne postoje a správanie
jednotlivca k spoločenskej skupine, k národu, k celej ľudskej spoločnosti a správanie
spoločenských skupín medzi sebou. Ide predovšetkým o témy rodina vrátane výchovy
k manželstvu a rodičovstvu a ochrana prírody a životného prostredia.
V štátnom kurikule možno teda badať rozvoj prosociálnych zručností, pri ktorých je
potrebná a zároveň aj rozvíjaná empatia. Napríklad osvojovaním si sociálnych postojov
a zručností v medziľudských vzťahoch empatiu badať pri vnímaní rozdielov nielen v stavbe tela
a jeho fungovaní, ale aj v myslení, prežívaní, správaní, záujmoch a následné empatické
správanie voči osobám iného pohlavia.
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ZÁVER
Cieľom mojej práce bolo teoreticky spracovať tému empatie a prosociálnosti, ktorá je
súčasťou edukácie v škole. V prvej kapitole som teoreticky rozpracovala jednotlivé pojmy
empatia, empatia, fázy empatického porozumenia, prosociálne správanie, altruizmus,
spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa a priateľstvo. V druhej kapitole som poukázala na
jednotlivé teórie skúmajúce empatiu a prosociálne správanie a na súčasné vnímanie etickej
výchovy, ktorej súčasťou je výchova k prosociálnosti. V tretej kapitole som opísala hlavné ciele
etickej výchovy, ktoré pomáhajú zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt a postojov, učia žiakov
efektívne komunikovať s rovesníkmi a nadobúdať sociálnu zručnosť.
Okrem cieľov som sa zamyslela nad inováciou štátneho kurikala, kde hlavnou hodnotou
je priateľstvo, ktoré sprevádza komplexnú prosociálnoť. Inovácia štátneho kurikula obsahuje
určité zložky, ktoré sa spájajú v jeden cieľ t.j. výchova prosociálnej osobnosti prepojená
s toleranciou, rodinou, výchovou k manželstvu a rodičovstvu, mediálnej a environmentálnej
výchove, ekonomickými hodnotami a etikov.
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TRANSAKČNÁ ANALÝZA V ETICKEJ VÝCHOVE
Jannete SIMONOVÁ
Abstrakt
V práci popisujeme teóriu transakčnej analýzy. Analyzujeme možnosti využitia uvádzanej teórie
pri personálnom a sociálnom rozvoji osobnosti dieťaťa a posudzujeme možnosti využitia teórie v
obsahovej inovácie predmetu Etická výchova na úrovni primárneho vzdelávania.
Kľúčové slová: teória transakčnej analýzy, etická výchova.

ÚVOD
Iba vnútorne vyrovnané deti dokážu nadväzovať priateľské vzťahy a komunikovať bez
problémov. Tento ideálny stav je túžbou každého učiteľa. Realita je iná. V kolektívoch sa
stretnú aj deti bez tejto devízy. Nasledujú problémy pri interakciách, konflikty medzi deťmi,
útoky, osočovanie, vysmievanie sa. Učiteľ rieši výchovný problém. Vnímavý učiteľ postrehne
primárnu príčinu. Hľadá východisko v zmene správania prostredníctvom sebarozvoja a rozvoja
sociálnych zručností detí.
Cieľom práce je popísanie transakčnej analýzy ako teórie osobnosti a komunikácie.
Analyzovanie metód, ktoré sa používajú na zmenu interpersonálnych vzťahov a zhodnotenie
ich využiteľnosti pri socioafektívnom rozvoji dieťaťa.
Posúdenie, či transakčná analýza a jej metódy môžu pomôcť pri riešení problémov v
medziľudských vzťahoch, bolo prvotným motívom pre spracovanie témy.
Prvá kapitola je zameraná na oboznámenie sa s pojmami. Popisom teórie transakčnej
analýzy sa zaoberá druhá kapitola.
Úlohou tretej kapitoly je analyzovanie možnosti personálneho a sociálneho rozvoja
osobnosti prostredníctvom teórie transakčnej analýzy. Východiskom je literatúra, ktorá rozvoj
osobnosti poníma v rámci celej edukácie. Cieľom kapitoly nie je takýto široký záber. Výber
aspektov je preto zameraný na tie, ktoré súvisia s Etickou výchovou a teóriou transakčnej
analýzy.
Posledná kapitola obsahuje návrh inovácie tematického celku Postoje a zručnosti
medziľudských vzťahov s využitím uvedenej teórie.

TRANSAKČNÁ ANALÝZA
Človek nevyrastá osamote. Realizuje sa v spoločnosti, prostredníctvom vzťahov. Hľadá si
v nich svoje miesto. Do dôležitých vzťahov investuje a očakáva návratnosť. Vstupuje do väzieb
a prejavuje v nich svoje postoje, názory, city. Vonkajšie prejavy správania v istých životných
situáciách zostávajú vodidlom pri hodnotení osobnosti. Transakčná analýza tieto prejavy
nazýva vzorce správania. Zahŕňajú reč, gestá, pohyby tela a vyjadrujú vnútorný stav človeka. V
každom momente človek môže vystupovať v jednom z týchto stavov: Dieťa, Rodič, Dospelý.
Podiel jednotlivých častí osobnosti na správaní možno vyjadriť nasledovne: „Môj Dospelý
napísal knihu, za ktorú dostal honorár. Dieťa si za honorár kúpilo auto a raduje sa z neho ako
z novej hračky. Dospelý pritom vie, že auto bude slúžiť aj pracovným záujmom. Rodič ho
pomáhal vyberať, aby zodpovedalo všetkým požiadavkám, a teraz prikazuje opatrne jazdiť“
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(Honzák, 1987, s. 90). Podstatou transakčnej analýzy je transakcia. Akýkoľvek verbálny
a neverbálny signál od jednej osoby k druhej. Súčasťou transakcie je zisk – pohladenie v
akejkoľvek forme. Konanie človeka vychádza z pocitovej základne – životnej pozície. Človek v
nej hodnotí seba nasledovne: Ja som v poriadku, Ja nie som v poriadku. Hodnotí druhých: Ty si
v poriadku, Ty nie si v poriadku. Iba pozitívne hodnotenie seba a druhých dáva šancu pre
kvalitný vzťah. Ostatné pocitové základne sú stavebným kameňom hier. Hra je nečestná ľudská
interakcia s cieľom zisku. Ziskom je konečný pocit hráča. Dobrý alebo zlý. Zbieranie zlých
pocitov je naučené. Transakčná analýza dáva možnosť učením zmeniť nežiaduce správanie
(Honzák, 1987).

ETICKÁ VÝCHOVA
Etická výchova sa zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych
postojoch a regulácii správania žiakov. Rozvíja faktory podporujúce personálny a sociálny
rozvoj osobnosti. Patrí k nim sebaúcta, pozitívne hodnotenie druhých, spôsobilosti
medziľudských vzťahov, empatia, asertívne správanie, prosociálnosť.
Sebaúcta je vedomie a hodnotiaci úsudok, ktoré si osoba urobí o sebe vo vzťahu
k pozitívnym, želaným vlastnostiam. Jej základom je poznanie vlastných možností, schopností,
vzťahov, postojov a správania (Olivar, 1992, s.30). V sebaúcte sa prekrývajú dva obrazy o sebe.
Fyzický a psychický. Osoba s vysokou sebaúctou je aktívnejšia, dokáže odolávať vonkajším
tlakom. Osoba s nízkou sebaúctou je úzkostlivejšia, ťažko nadväzuje vzťahy. Má tendenciu
uzatvárať sa alebo sa prejavuje agresívne. Pre takúto osobu je významné uznanie, pozornosť,
pozitívne hodnotenie. Je to impulz pre jej zmenu sebaúcty.
Komunikácia je prostriedok výmeny názorov. Sociálna komunikácia umožňuje
stabilizovať hodnoty uznávané v rodine, v kolektíve. Úspešnosť komunikácie závisí od kvality
a kvantity obsahu informácií. k dobrej komunikácii prispieva otvorenosť, prejavenie citov
a empatia.
Afektívna empatia je emocionálna reakcia na city druhého. Predpokladá vcítenie sa do
citov druhého (Olivar, 1992, s.95). Kognitívna empatia je predvídanie myšlienok a citov
druhého. Empatia je úzko spätá s prosociálnym správaním. Je to správanie s cieľom pomáhať
druhej osobe, skupine ľudí, bez očakávania odmeny.
Trvalý postoj a správanie, ktoré je orientované na dobro druhého a nie je podmienené
predpokladanou odplatou, je skutočné priateľstvo (Olivar, 1992).

TEÓRIA TRANSAKČNEJ ANALÝZY
Transakčná analýza vznikla ako forma skupinovej terapie, ktorú v roku 1957 predstavil
americký psychiater a psychoanalytik Erik Bern. Vývojom počas niekoľkých rokov sa zmenila na
teóriu. Počas svojho koncipovania ju ovplyvňovali názory rôznych analytikov, pracovný kolektív
zoskupený okolo Berna, a tiež vznik Medzinárodnej spoločnosti transakčnej analýzy v roku
1964.
Postupne vznikala zrozumiteľná psychologická teória, ktorá využívala poznatky
psychoanalytikov Erika Eriksona a Paula Federna. Prebrala koncepciu ego- stavov i teóriu
o životnom scenári človeka. Odborná terminológia sa nahradila jednoduchou. Stala sa vtipnou,
pre laika pochopiteľnou, humánnou teóriou učenia komunikácie s vývojovými a sociálno-
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psychologickými základmi a etickými normami. Poskytuje možnosť ľahko pochopiť prežívanie a
s ním súvisiace správanie. Učí meniť prežívanie a správanie. Dáva možnosť robiť rozhodnutia
a byť za ne zodpovedný. Ponecháva slobodu prežívania a správania. Základom teórie je
ocenenie a posilnenie toho lepšieho v človeku, zlepšenie jeho správania, prežívania a pozitívne
prijatie druhých (Henningová, 2008).
Teória transakčnej analýzy má základy v sociálnej psychológii, ktorá skúma psychické
procesy a správanie jednotlivca v sociálnej interakcii.
Transakčná analýza, (ďalej TA), je metóda nácviku sociálnych zručností. Patrí do skupiny
stratégií socializácie osobnosti. Vychádza z teórie učenia a dospieva k optimistickým záverom,
že učením možno zmeniť nežiaduce vzorce správania (Zelina, 1995). Zaoberá sa skúmaním
komunikácie, ako javovej stránky osobnosti. Ako uvádza Dobšovič (2000), je to teória osobnosti
a psychoterapie, ktorá sa zaoberá rastom osobnosti a jej zmenami. Zároveň je to teória
komunikácie a systematických metód zameraných na zmenu medziľudských vzťahov
(Martinčeková, 2012).

ČASTI OSOBNOSTI – STAVY EGA
Definícia ego- stavov sa postupne vyvíjala súbežne s vývojom TA. Stavy ega sú jednotky
prežívania, cítenia, myslenia a správania. Spolu tvoria ucelený tvar (Henningová, 2008). Každý
jednotlivec je schopný vystupovať ako tri úplne rozdielne osoby, ktoré majú rozdielne
uvažovanie aj modely správania (Zelina, 1995).
V reálnej situácii môže mať tento ucelený tvar podobu dieťaťa. Vtedy človek prežíva, cíti,
myslí ako dieťa. Napríklad môže mať strach zo stretnutia s neznámym na ulici. Pritom nejde
o životohrozujúci kontakt. Napriek tomu si zvolí útek a skryje sa v bočnej uličke. Každý môže
niekedy takto reagovať, pretože každý nosí v sebe jednu časť, jednu bytosť a v tomto prípade
svoje vnútorné dieťa.
Človek nosí v sebe tri bytosti – tri egá. Každé ego je súborom pevných pocitov a modelov
správania. Tieto sa navzájom líšia. Stavy ega delíme nasledovne:
Rodičovský stav ega (Ro) zahŕňa v sebe morálku, etiku, hodnotový systém. Jeho
základom sú prejavy rodičov, autorít, ktoré sa vložili do pamäte v období detstva. Tieto
nahrávky predstavujú veľkú zbierku spôsobov správania sa rodičov. Zbierka napomenutí,
odporúčaní, hodnotení, čo je v živote dobré a čo zlé, čo sa môže a čo nie (Zacharovský, 1993).
Keď človek cíti, myslí, koná a rozpráva ako jeho rodičia, alebo jeden z rodičov, nachádza sa v
ego- stave Rodiča. Delí sa na vyživujúceho a kritického rodiča.
„Kritický rodič je tou našou časťou, ktorá stanovuje obmedzenia, navodzuje disciplínu,
hodnotí nás a druhých, kritizuje, vynáša rozsudky a pod. Vyživujúci rodič dáva dovolenie,
podporuje nás i druhých, umožňuje rásť a vyvíjať sa, opatruje a chráni“ (Zacharovský, 1993,
s.3). Vyživujúci rodič je starostlivý, silný a vzbudzuje rešpekt. Kritický sa riadi mocou.
Detský stav ega (Di) zahŕňa pocity a city. V ego stave Dieťaťa sa človek nachádza, keď
opätovne aj v dospelosti pociťuje to, čo v ranom detstve. Istotu z objatia, smútok a žiaľ
z odlúčenia, hnev, strach z rozhnevaného rodiča. V ego stave Dieťaťa sa nachádza aj vtedy, keď
sa ako dieťa správa, plače, vzrušene rozpráva, výska (Zacharovský, 1993).
Teória TA rozdeľuje tento ego – stav na slobodné a adaptované dieťa.
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„Slobodné dieťa predstavuje našu povahu, ktorú máme, keď sa narodíme – sme
prirodzení, milujúci, bezstarostní, dobrodružní a dôverujúci. Táto naša časť nepozná žiadne
pravidlá a operuje preto bez ohľadu na druhých a nehľadí na ich reakcie (Barker). Je zdrojom
nášho chcenia, motorom nášho snaženia a tvorivosti.“ (Zdroj: Zacharovský, 1993, 4)
Prispôsobivosť, slušnosť, zdvorilosť, ako osvojené spôsoby správania, ale aj nízka
sebadôvera, bezradnosť alebo prejavy vzdoru, urážlivosť, trucovitosť sú charakteristické pre
adaptované dieťa.
Pri týchto charakteristikách ego- stavov Dieťa a Rodič je dôležité spomenúť nasledovné:
Všetky záznamy, ktoré sme získali v detstve, sa nám vryli hlboko do pamäte. Na jednej strane
to bolo naše detské prežívanie strachu, vzdoru, hnevu pri rôznych situáciách, spoznávajúc
okolitý svet. Na druhej strane naše zážitky, výroky našich rodičov pri ich výchovnom pôsobení.
Opodstatnene sme ako deti pociťovali strach, a tak sa tento usadil aj do nášho ego- stavu Dieťa
a je našou súčasťou aj v dospelosti. V detstve sme nedokázali kriticky posúdiť rôzne výchovné
postupy našich rodičov. Tak sa v našom Rodičovi všetky záznamy zakorenili ako pravdivé.
Ovplyvňujú naše správanie v dospelosti a Rodič v nás plní funkciu svedomia, funkciu sudcu.
Niektoré záznamy z detstva sú záťažou, iné možno hodnotiť ako prínos do dospelosti. Je
nepísaným pravidlom, že záznamy v Rodičovi sa posúvajú z generácie na generáciu. Sú
negenetickým, získaným dedičstvom. Ak dedičstvo prináša problémy, je dobre vedieť, že
pomyselnú niť týchto prenášaných problémov možno pretrhnúť. Dodatočnými poznatkami
o prenose a zmenou správania, napriek silným „záznamom“ v pamäti, sa to dá.
Dospelý stav ega (Do). Jeho hlavným princípom je logika a schopnosť posúdiť problém
z vecného hľadiska. Dospelý v nás odhaduje možnosti, robí rozhodnutia, je racionálny, bez
emócií a hovorí sám za seba. Tento stav ega si možno predstaviť ako vyhodnocovanie
zozbieraných údajov z vonkajšieho a vnútorného sveta, vyhodnocovanie pamäťových
záznamov uložených v Rodičovi a v Dieťati. Môže prebiehať na úrovni vnútorného prežívania
ako vnútorný dialóg a na úrovni vonkajšieho správania. Vnútorný dialóg vedú medzi sebou
stavy ega. Aktívnejší ego stav v rámci vnútornej konfrontácie sa prejaví i na vonkajšom správaní
(Zacharovský, 1993).
Rozdelenie stavov ega na dobré a zlé, by bolo nesprávne. Každé z nich plní v živote
človeka významnú funkciu. Záleží od konkrétnej situácie. Niekedy je preto správanie z istého
ego stavu prospešné. Keď Kritický rodič svojimi obmedzeniami chráni v istej situácii, ktorá si to
vyžaduje, je to pozitívum. Opačne je to, ak obmedzeniami znižujeme hodnotu druhého.
Najmenej negatív má Dospelý stav ega. Mal by mať preto centrálne postavenie medzi
ostatnými, z dôvodu najväčšej zodpovednosti. Mal by byť „v stave výkonnej moci“ (Barker).
Jeho úlohou je vyhodnocovať situácie a rozhodovať, aktivácia ktorého ego stavu je v danej
situácii vhodná. Len pomocou Dospelého možno vypnúť nesprávne pamäťové záznamy,
slobodne sa rozhodovať a meniť konanie (Zacharovský, 1993).
Efektívnosť využívania poznatkov o ego stavoch predpokladá:
 uplatňovanie výkonnej moci Dospelého
 dostupnosť všetkých stavov ega
 poznávanie stavov ega u seba samého
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TRANSAKCIA
Transakcia je jednotkou sociálneho styku, ktorú tvorí podnet a odpoveď (Zacharovský,
1993). Transakciou sa rozumie verbálna aj neverbálna výmena. Jedna výmena je vyslaný
podnet (otázka, gesto) od jedného účastníka a odpoveď od druhého. Rozhovor, interakciu
môže tvoriť viac transakcií, ktoré na seba nadväzujú. Vytvárajú komunikačný reťazec medzi
vysielajúcim (podnet) a prijímateľom (odpoveď). Reakcia prijímateľa z neho robí zároveň
vysielajúceho. Súčasťou transakcie môže byť aj vysielanie neverbálnych správ alebo je
transakcia čisto neverbálna (Hennigová, 2008).
Predmetom TA je zisťovanie, ktoré stavy ega sa aktivizujú u osôb v interakcii. Sleduje,
ako vplýva stretnutie rôznych stavov ega na úroveň a efekt tejto interakcie (Zacharovský,
1993).
Základom je analýza interakcie na transakcie, pri ktorých sa sleduje:
 ktorý ego stav vysielajúceho je pri interakcii aktívny
 ktorému ego stavu prijímateľa je určený podnet
 ktorý ego stav prijímateľa dáva odpoveď
Klasifikácia transakcií:
 doplnkové transakcie
 skrížené transakcie
 zložené transakcie – hry (Zacharovský, 1993)
Spomínané, naštrbené, zadrhávajúce komunikácie nemusia vždy končiť konfliktom. Ich
zvrat je závislý od reakcie iniciátora. Komunikácia sa môže následne rozvíjať. Jej aktéri môžu
vystriedať niekoľko stavov ega v závislosti od situácie.
Skrížené a doplnkové transakcie sú jednoduché, čo znamená, že pri jednej transakcii je
aktivovaný len jeden z ego stavov u prijímateľa a jeden u odosielateľa (Zacharovský, 1993).

ZLOŽENÁ TRANSAKCIA – HRA
Zložená transakcia – hra, je sled dvojitých transakcií, ktorý predpokladá aktivovanie
dvoch ego stavov, buď u iniciátora, alebo odpovedajúceho, prípadne u obidvoch. (Zacharovský,
1993) Rozlišujeme zjavné a skryté hry. Zjavná hra môže byť nositeľom príjemného pocitu u
oboch aktérov alebo má odpútavať pozornosť. Ide v podstate o dvojzmyselnú komunikáciu, v
ktorej nikto neprehráva. Na popis a charakteristiku skrytej hry je potrebné vysvetliť, čo sú
pohladenia a životný scenár.(bližšie o hrách v kapitole 2.6)

ZÁSADY TRANSAKČNEJ ANALÝZY PRI KOMUNIKÁCIÍ





Uvedomenie si vlastného aktivovaného ego stavu umožní pochopiť vlastné reakcie i
pochopiť vnímanie reakcií okolia. Predpokladá to istú úroveň sebapoznania, poznania
vlastností, schopností, postojov, citov a motívov.
Zistenie, ktorý stav ega je aktívny u zúčastnenej osoby umožní pochopiť príčiny
správania a reakcií zúčastneného.
Dostatok času pre ego stav Dospelého, na spracovanie informácií a uplatnenie jeho
výkonnej moci (Zacharovský, 1993).
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POHLADENIA
Súčasťou každej transakcie sú aj rôzne prejavy - úsmev, dotyk, gesto. Takéto
uvedomenie si druhého, vyjadrenie záujmu počas transakcie, sa nazýva pohladenie. Pozitívne
pohladenia sú všetky pozitívne prejavy. Výčitka, fyzický trest sú tiež prejavy záujmu, volajú sa
negatívne pohladenia. Ignorovanie v TA znamená žiadne pohladenia.
Klasifikácia pohladení:
Pozitívne za bytie – sú nepodmienené, neviažu sa na činnosť, sú za samotné existovanie.
Najviac prospievajú zdravému vývoju osobnosti.
Pozitívne za konanie – podmienené, sú viazané na činy(pochvala).
Negatívne za konanie – podmienené, sú viazané na činy(trest).
Negatívne za bytie – sú nepodmienené, viazané na existovanie, vyjadrujú negatívny
vzťah k osobe. Spolu so žiadnymi sú nežiaduce a deštrukčné.
Potreba získavania pohladení je základnou bio-psycho-sociálnou potrebou. Bern uvádza:
„Keď nás nehladia, vysychá nám miecha“ (Zdroj: Zacharovský, 1993). Na životnú stimuláciu
človek potrebuje určité množstvo pozitívnych pohladení. Ak ich nezíska, usiluje o negatívne
pohladenia, lebo sú lepšie ako žiadne. Takto vzniká návyk, bilancia s pozitívnymi alebo
negatívnymi pohladeniami a mimovoľne sa o ne človek usiluje. Ak je bilancia negatívnych
pohladení silná, vzniká u človeka neschopnosť prijať pozitívne pohladenia. Získavanie
a poskytovanie pohladení je priamoúmerné hodnoteniu a vzájomnému vzťahu k druhým. Čím
bližší vzťah, tým väčšie a intenzívnejšie pohladenia sa očakávajú ale i poskytujú. V dnešnej
dobe chýbajú pozitívne pohladenia. Reakcie sú upriamené na tie negatívne. Možno to zmeniť,
uprednostnením pozitívnych pohladení pred negatívnymi. Môže pomôcť taktika pristihovania
pri dobrých skutkoch. Čím viac pohladení poskytneme, tým viac pohladení získame
(Zacharovský, 1993).

ŽIVOTNÉ POZÍCIE
Kombinácia mienky o sebe a druhých sa nazýva životná pozícia. Sú štyri životné pozície.
Pozícia Ja som OK – ty si OK vyjadruje dôveru a rešpekt k sebe i druhým. Kľúčovými
slovami sú priateľstvo, spolupráca, autorita a zodpovednosť, optimizmus, sebauplatnenie,
úprimnosť, uznanie, schopnosť prijímať a poskytovať pohladenia.
Pozícia Ja som OK – ty nie si OK vyjadruje vlastné nadhodnotenie a menejcennosť
druhých. Kľúčovými slovami sú nadradenosť, hnevlivosť, využívanie, bezohľadnosť, snaha
o moc.
Pozícia Ja nie som OK – ty si OK vyjadruje vlastnú menejcennosť. Kľúčové slová sú
nerozhodnosť, odmietanie pozitívnych pohladení, málo presvedčivé poskytovanie pozitívnych
pohladení, neschopnosť, nedôvera v seba, idealizácia druhých, poslušnosť, poddajnosť.
Pozícia Ja nie som OK – ty nie si OK vyjadruje nihilizmus, negatívny postoj k všeobecne
prijímaným hodnotám. Kľúčové slová sú nestálosť, bezvýchodiskovosť, dávanie a prijímanie
negatívnych pohladení, bezcieľnosť, existencia bez východiska (Zacharovský, 1993).
Životné pozície sa stabilizujú okolo tretieho roku života dieťaťa a vplývajú na jeho ďalší
vývoj. Zväčša sa fixuje centrálna pozícia Ja nie som OK – ty si OK. Meniť sa môže vplyvom
vedomého rozhodovania Dospelého. Človek je schopný prechádzať z jednej životnej pozície do
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druhej. Prechod je u každého rôzny v sile a pohyblivosti. Spôsoby správania ju spätne
upevňujú. Problémy v medziľudských vzťahoch prináša hlavne pozícia Ja nie som OK. Prináša so
sebou obranné mechanizmy na zbavenie sa nie OK pocitu. Uskutočňujú sa prostredníctvom
kritiky, irónie, alebo hraním skrytých hier.
Dôvody prevládania nie OK pocitov v prežívaní:
 zážitky z detstva, spôsobené vnímaním seba ako bezmocného, odkázaného na
niekoho, v porovnaní s dospelými
 prevaha negatívnych pohladení, vplyv kritického rodiča
 postupné osvojovanie centrálnej životnej pozície Ja nie som OK Predpoklady
dosiahnutia životnej pozície Ja som OK – ty si OK:
 vedieť, že životná pozícia sa dá zmeniť
 pochopiť, že OK neznamená dokonalý
 ujasniť si vlastnú centrálnu pozíciu
 prehodnotenie mienky o sebe a druhých, založené na našom Dospelom
 trpezlivosť pri očakávaní OK pocitu (Zacharovský, 1993).

SKRYTÉ HRY
Hra, zakrývajúca postranný úmysel, (zisk, výhra z transakcie) je skrytá hra.
Charakterizujú ju nasledovné aspekty:
 cieľom nie je konštruktívne riešenie
 cieľom je potvrdiť aktuálnu životnú pozíciu prostredníctvom pohladení
 hráč hru opakuje v rôznych situáciách, v prípade potreby zmierniť nie OK pocit
Príčiny hrania hier:
 sprehľadňujú situáciu, umožňujú predvídať výsledok transakcie
 potvrdzujú aktuálnu životnú pozíciu, prostredníctvom pohladení, ktoré v priebehu hry
zúčastnený dostáva
 uľahčujú znášanie aktuálnej životnej pozície
 umožňujú vyhýbať sa neistote (vyplývajúcej z otvorených vzťahov)
 umožňujú vyhýbať sa nárokom a zodpovednosti vyplývajúcej z pozície dospelého
 potláčajú pocit nudy (Zacharovský, 1993).
Hry sa delia podľa rôznych kritérií. Jedným je intenzita hrania. Rozlišujú sa mäkké hry,
ktoré sú spoločensky prijateľné. Tvrdé hry, pri ktorých človek ničí seba i iných. Hry nemôžu byť
pozitívne, sú len hry, v ktorých sa neprehráva a víťazné hry. Správanie v hre je viazané na
životné pozície, hrá sa v nich pomocou pocitov.
Podľa viazanosti hier na životné pozície Heningová (2008) rozlišuje nasledovné hry:
Životné pozície

Ja som OK

Ty si OK

Hry, v ktorých sa neprehráva.

Ty nie si OK

Ja nie som OK

Podliehajúce hry:
Ja prehrávam, lebo ty víťazíš.
Hry na základe prevahy: Vzťah škodí obom.
Vyhrávam na úkor druhých.
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Existuje veľa hier. Hráči môžu hrať rôzne roly. Najfrekventovanejšie sú Obeť,
Prenasledovateľ a Záchranca, pričom v rámci hry môžu hráči prechádzať z roly do roly.
Zásady nehrania hier:
 získavať pohladenia priamym, otvoreným spôsobom, vstupovať do otvorených
a pravých vzťahov
 prehodnotiť dôvody zotrvávania v nie OK pocitoch
 analyzovať svoje interakcie
 naučiť sa preberať zodpovednosť, čeliť konkurencii, eliminovať strach a tak
predchádzať hraniu hier
 rozdávať pozitívne pohladenia
 odmietať roly Záchrancu, Prenasledovateľa, Obete
 dať svojmu životu zmysluplnú náplň (Zacharovský, 1993).

DETI A ICH EGO STAVY, HRY DETÍ
Deti sú deti, nie malí dospelí alebo ich časti. Tak ako dospelý jedinec, aj dieťa disponuje
tromi ego stavmi, ktoré sú od dospelých rozdielne vo veľkosti. Zodpovedá danému veku
a vývojom sa zväčšuje, pričom pôvodnú dimenziu si dieťa ponecháva. Životné pozície sa fixujú
okolo tretieho roka života. V tomto veku sú deti veľmi zraniteľné. Je to z nedostatku fyzických
síl, nevyvinutého centrálneho nervového systému(podliehanie citom, riziko stresu),
z nedostatku logického uvažovania a možnosti výberu. Každé vývojové štádium dieťaťa kladie
iný dôraz na potreby a spôsob ich uspokojovania. Je to základ zdravého vývoja. Narušenie v
uspokojovaní potrieb môže spôsobiť agresivitu detí.
Príčiny agresívneho správania detí:
 z nadmernej stimulácie okolia(hluk)
 z prehnaného množstva nepodmienených pozitívnych pohladení
 z nepodmienených negatívnych a z podmienených negatívnych pohladení
 z nedostatku veku primeranej stimulácie(šport)(Henningová, 2008).
Hry detí vychádzajú z nie OK pocitov detí, ktoré súvisia s nesprávnym výchovným
pôsobením rodičov, pedagógov. Neoceňujú sa pozitívne prvky správania detí, z čoho vyplýva
aktivácia nie OK pocitov. Deti potom (nie vedome)hrajú hry na zmiernenie týchto pocitov.
Patria medzi ne aj hry s názvom Moje je lepšie, Tvoje je horšie. Riešením je preferovať
pozitívne spätné väzby, kritizovať len správanie dieťaťa. Treba si uvedomiť, že takéto hry môžu
hrať s deťmi rodičia, ale aj pedagógovia (Zacharovský, 1993).

ROZVOJ PERSONÁLNYCH A SOCIÁLNYCH SPÔSOBILOSTÍ ŽIAKOV NA 1. STUPNI
V ETICKEJ VÝCHOVE
„Súčasná humanisticky orientovaná výchova znamená orientáciu na individuálnu
osobnosť ako na ústredný princíp, stredobod výstavby pedagogickej teórie a praxe.
Uprednostňuje potreby a záujmy sebarealizujúceho sa jedinca, ktorý si postupne uvedomuje
a rozvíja sám seba a svoje možnosti, aby bol stále viac sám sebou. Považuje žiaka za hodnotnú
osobnosť, za autonómneho, slobodného a nezávislého aktéra procesu výchovy, spoluautora
sebarozvoja, ktorý je spoluzodpovedný za vlastnú výchovu“ (Kosová, 2000, s.5).
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Spomínaná výchova stojí na akceptovaní osobnosti, jej osobnostného rozvoja a zároveň
na akcentovaní jej sociálnych vzťahov, prostredníctvom ktorých sa rozvíja.
Systémovým základom takto orientovanej edukácie je konfluentná výchova, ktorá
zahŕňa personálny a sociálny rozvoj osobnosti. Jedným z modelov, ktorý spája personálny
a sociálny rozvoj, je aj koncepcia prosociálnej výchovy R.R. Olivara.(Prosociálna tiež znamená
sociálno-afektívna.) Výchovná koncepcia obsahuje výchovné ciele: úcta k sebe samému,
spôsobilosť tvoriť medziľudské vzťahy, pozitívne hodnotenie druhých, kreativita a iniciatíva,
schopnosť komunikácie a vyjadrenia vlastných citov, interpersonálna a sociálna empatia,
schopnosť asertivity, prosociálne správanie preferujúce sociálny aspekt.
Transakčná analýza je metóda nácviku sociálnych zručností. Patrí do skupiny stratégií
socializácie osobnosti (Zelina, 1995). Dobšovič (2000) uvádza, že to je teória osobnosti
a psychoterapie, ktorá sa zaoberá rastom osobnosti a jej zmenami. Je to teória komunikácie
a systematických metód zameraných na zmenu medziľudských vzťahov (Zdroj: Martinčeková,
2012). Spoločné aspekty pre Etickú výchovu a teóriu TA sú: personálny rozvoj osobnosti,
sociálny rozvoj osobnosti.
Rozdelenie personálneho a sociálneho rozvoja je len formálne. V skutočnosti
personalizácia a socializácia sú navzájom prepojené procesy premeny, jeden bez druhého
nemôžu existovať (Kosová, 2000).

PERSONÁLNY ROZVOJ OSOBNOSTI PROSTREDNÍCTVOM TEÓRIE
TRANSAKČNEJ ANALÝZY
„Rozvoj osobnosti je proces uskutočňovania jej možností. Najvyššou úrovňou rozvoja je
individuálny sebarozvoj, kedy sa jednotlivec aktívne zameriava na sebarozvíjanie, uskutočňuje
a riadi vlastný osobný vývoj. Aktívnym prístupom v procese personalizácie sa z jedinca stáva
autentická, tvorivá, slobodná, zodpovedná, všestranná, harmonická, integrovaná osobnosť.
Aktívna pozícia žiaka alebo žiakom centrovaná výučba vyžaduje učiť ho slobodnej voľbe,
rozhodovaciemu procesu a prebratiu zodpovednosti zaň. Je to jediný možný spôsob
personalizácie jednotlivca“ (Kosová, 2000, s. 38).
Stať sa autentickým, uvedomelo riadiť svoj život, prináša nevyhnutnosť poznania seba
samého, sebadôveru, pozitívne sebapoňatie. Komplex poznávacích, hodnotiacich,
pretvárajúcich a dorozumievacích vzťahov k sebe samému, tvorí sebarozvoj. z komplexu týchto
vzťahov sa Etická výchova na 1. stupni venuje sebahodnoteniu, sebaúcte, sebavedomiu,
sebaovládaniu a iniciatíve.

SEBAROZVOJ A ŽIVOTNÉ POZÍCIE
„Sebahodnotenie ako hodnotiaci vzťah k sebe samému, zahŕňa hodnotenie vlastných
činov, vlastností, schopností, názorov, motívov. Kritériom je ideálne ja, ktoré nabáda
k zmenám, ale tiež prijaté normy spoločnosti, zvnútornené príkazy. Sebahodnotenie je
schopnosť hodnotiť seba“ (Kosová, 2000, s.42).
Životné pozície v TA vyjadrujú mienku o sebe a druhých. Nízke sebahodnotenie sa
označuje ako nie OK pocit. Je to osvojenie si negatívnej životnej pozície. s ním súvisia problémy
v rámci interpersonálnych vzťahov. TA ukazuje východiská ako zmeniť životnú pozíciu, ako
zmeniť seba samého.
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„Sebareflexia je schopnosť sebahodnotenia v širšom zmysle. Zahŕňa zamyslenie sa nad
minulosťou, činmi, myšlienkami, postojmi, citmi. Vedie k rozhodnutiu, čo zmeniť do
budúcnosti“ (Kosová, 2000, s.42.). Revízia životnej pozície v TA je vlastne sebareflexiou.
Sebaúcta je schopnosť prijímať seba samého, vedomé prežívanie vlastnej hodnoty,
sily, dôstojnosti. Priblíženie sa reálneho ja k ideálnemu. Vysoká sebaúcta je zdravý
pohľad na seba s realistickým pohľadom na chyby. Mať vysokú sebaúctu neznamená byť
dokonalý. „Nízku sebaúctu osobnosť zakrýva, nekomunikuje otvorene a voľne, používa istú
šablónu“ (Glasová, 1995, s.81). V TA osobnosť s negatívnou životnou pozíciou môže hrať
transakčné hry s istým cieľom. Tu je prepojenie. Neotvorená skrytá komunikácia je dvojitá
transakcia, prípadne transakčná hra. Využitím postupu, ktorý sa uplatňuje v TA na zbavenie sa
nie OK pocitu, je možné zväčšiť sebaúctu, a tak sa vyhnúť transakčným hrám. Budovaním
pravdivého obrazu o dieťati, uvedomovaním si silných stránok, preukazovaním lásky a prijatia,
poskytovaním pozitívnych pohladení sa rozvíja sebaúcta.
Sebaovládanie je schopnosť zvládať okamžité impulzy a emócie, a tak usmerňovať
správanie. Sebaovládanie možno prirovnať k výkonnej moci Dospelého. Rozvíjať sebaovládanie
znamená umožniť Dospelému prevziať výkonnú moc v transakcii.
Motivácia je jednou z oblastí afektívneho rozvoja osobnosti, ktorú napríklad v systéme
KEMSAK uvádza profesor Miron Zelina. „Do motivácie patria: inštinkty, pudy, potreby, záujmy,
ciele, ašpirácie, hodnoty, životná filozofia“ (Zelina, 1995, s.48). Cieľom rozvoja osobnosti v
oblasti motivácie je rozvoj záujmov, túžob a chcení. „Motivácia je súhrn činiteľov, ktoré
podnecujú, usmerňujú, udržiavajú a zacieľujú ľudské správanie“ (Zelina, 1995, s.48). „Motív je
podnet, zdroj aktivizácie. Je to pohnútka na vedomé konanie.“ (Boroš, 2001, s.96). V etickej
výchove sa charakterizuje iniciatíva ako tendencia začínať činnosti nezávisle. Bez nej jedinec
nedokáže uplatňovať sociálne zručnosti (Olivar, 1992). Preto motivácia k iniciatíve a tvorivosti
patrí medzi ciele Etickej výchovy.
Sebamotivácia je uvedomelé aktivovanie svojich schopností, vlastností a ich
nasmerovanie na určité ciele. „Je to súhrn vnútorných faktorov, ktoré aktivizujú a dodávajú
energiu ľudskému konaniu a prežívaniu“ (Kosová, 2000, s. 43). Vnútorné chcenie poznávať sám
seba, poznávať seba v interakcii s inými, je v teórií TA iniciatíva zmeniť životné pozície.

SOCIÁLNY ROZVOJ OSOBNOSTI PROSTREDNÍCTVOM TEÓRIE TRANSAKČNEJ
ANALÝZY
Socializácia je proces premeny osobnosti na sociálnu bytosť, integrovanie sa v rámci
spoločnosti. Tento proces neprebieha bez personalizácie, pretože len vyrovnaná, integrovaná
osobnosť dokáže vytvárať dobré sociálne vzťahy. Socializácia sa uskutočňuje v rámci určitej
sociálnej skupiny prostredníctvom výchovy a autoregulácie ako schopnosti meniť sa
a zdokonaľovať podľa určitého plánu (Kosová, 2000).
Úroveň socializácie je závislá od morálneho a sociálneho rozvoja. Sociálny rozvoj sa
vzťahuje na:
 sociálne spôsobilosti
 sociálne vzťahy
Švec(1995, s. 137) uvádza nasledovné sociálne spôsobilosti:
 konverzačné (komunikačné, pozdrav, aktívne počúvanie)
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priateľské (pomoc, darovanie, spolupráca, pozitívne hodnotenie iných)
schopnosť riešiť sociálne problémy (riešenie sporov)
iné spôsobilosti
špeciálno-situačné(asertívna komunikácia, kritika)
Sociálne spôsobilosti a vzťahy sa dajú rozvíjať (stratégiami socializácie) kooperáciou,
rozvojom prosociálnosti, empatie a asertívneho správania (Zdroj: Kosová, 2000).
Transformáciou konverzačných, priateľských, niektorých špeciálno- situačných schopností do
etickej výchovy možno postupne prejsť k postojom a zručnostiam v medziľudských vzťahoch
a zároveň hľadať súvislosti s teóriou transakčnej analýzy.
Sociálna zručnosť je schopnosť človeka vyjadriť svoje potreby, pocity, zámery s ohľadom
na druhých. Medziľudské a sociálne zručnosti prispievajú k zlepšeniu medziľudských vzťahov.
k optimalizácii interpersonálnych interakcií prispievajú aj zložky neverbálnej komunikácie –
pohľad, mimika, gestá ale aj úkony – pozdrav, predstavenie sa, poďakovanie. Dôležitou
sociálnou schopnosťou je aktívne počúvanie. Rozvoj, osvojenie medziľudských spôsobilostí
napomáha zlepšovať vzťahy, lepšie nadväzovať kontakt, skvalitňovať priateľské vzťahy (Olivar,
1992). Sociálne zručnosti je možné cvičiť so zameraním na:
 zlepšenie sociálnych zručností
 prehlbovanie sebapoznania
 osvojenie si schopnosti empatie
 uvedomenie si odozvy vlastného správania u druhých
 získanie spôsobilostí konštruktívne riešiť interpersonálne konflikty

ROZVOJ SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ A TRANSAKCIE
„Prípravou na počúvanie druhého je mlčanie. Vedieť mlčať predpokladá u človeka
schopnosť sebaovládania. Mlčanie je užitočný predpoklad, aby sa u dieťaťa vzbudila a rozvíjala
empatia a schopnosť pozorovať“ (Olivar, 1992, s.17).
Aktívne počúvanie je sociálna zručnosť. Rozvíja schopnosť správne viesť rozhovor. Má
niekoľko zásad . Očný kontakt, nekritizovanie, čas na premyslenie odpovede, neovplyvnenie
predsudkami, je čas na určenie ego stavu účastníka transakcie, identifikácia vlastného ego
stavu, možnosti perspektívy pokračovať v transakcii, vyhnutie sa hraniu hier.
Komunikácia je výmena informácií medzi ľuďmi. Komunikácia má štyri zložky:
komunikátor, komunikant, komuniké a komunikačný kanál. Rozlišujeme verbálnu, neverbálnu
komunikáciu a komunikáciu činom. Jednotkou verbálnej komunikácie je slovo. Neverbálna sa
vyjadruje v gestách, mimike, držaní tela. Vyjadruje emócie, pocity, naznačuje vzťahy. Býva
nosičom obsahovo hodnotnejších informácií pre prijímateľa ako slovo (Búciová, 2006).
Sociálna komunikácia je vzájomná informácia medzi partnermi s cieľom dosiahnuť
porozumenie, žiadúce cieľové správanie, vzájomné ovplyvňovanie (Búciová, 2006). Znakom
sociálnej komunikácie je sprostredkovanosť v rovine znakovo vyjadrujúcej, v rovine sociálne
štruktúrnej a v rovine cieľovo inštrumentálnej. Priebeh komunikovania ovplyvňujú
medziosobné vzťahy partnerov komunikácie, sociálne normy a úlohy (Boroš, 2001, s.180). „K
podmienkam správnej interpersonálnej komunikácie patrí: jasnosť, zrozumiteľnosť, správnosť
informácie, rýchly a primeraný spôsob prenosu, spätná väzba“ (Boroš, 2001, s.182). Rozvíjať,
zlepšovať komunikáciu zameranú na sociálne vzťahy prostredníctvom transakčnej analýzy

416

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

znamená využívanie ego stavu Dospelý. Žiadúce cieľové správanie je vedomé používanie
doplnkovej transakcie.
Sociálna komunikácia predpokladá istú úroveň rozvoja tolerancie, empatie, asertivity,
ako základných zložiek prosociálneho správania.
„Empatiu vymedzujeme ako schopnosť, ktorá človeku v rámci bezprostredného kontaktu
pomocou procesov komunikácie s druhým človekom umožňuje vžiť sa do jeho psychického
stavu, to znamená vnímať svet tak, ako ho vníma ten druhý, zakúsiť jeho city, ambície, úspechy
i neúspechy“ (Boroš, 2001, s. 126).
Empatia je vcítenie sa, vytušenie potrieb druhých, schopnosť s nimi cítiť. Patrí medzi
základné princípy prosociálneho správania. Rozlišujeme kognitívnu a afektívnu empatiu.
Kognitívna empatia je vytušenie myšlienok, citov a skutkov druhej osoby. Afektívna je vcítenie
sa do citov. Empatia patrí medzi základné princípy prosociálneho správania. Prostredníctvom
aktivovania rôznych ego stavov a analýzou ego stavu aktéra komunikácie sa rozvíja empatia
(Olivar, 1992).
Švec (1995, s.137) uvádza v rámci priateľských schopností tieto zložky :pomoc,
darovanie, spoluprácu, pozitívne hodnotenie iných (Zdroj: Kosová). Tieto prejavy priateľstva
majú charakter prosociálneho správania. Stručne sa prosociálne správanie charakterizuje ako
správanie v prospech inej osoby, bez očakávania odmeny. V školskom prostredí sa rozlišujú dva
druhy správania. Pomoc, starostlivosť a útecha je prvý. Druhý spôsob správania je delenie sa
o niečo a darovanie (Olivar, 1992, s.151). Zohľadnením a prenesením daných informácií do
transakčnej analýzy je prosociálne správanie poskytovanie pozitívnych pohladení.
Asertivita je umenie presadiť sa a zároveň rešpektovať potreby druhých. k zručnostiam
medziľudských vzťahov patrí aj asertívne správanie. Je súčasťou efektívnej komunikácie.
Asertívne sa správa človek, ktorý sa vie obhájiť, vie povedať nie, hľadá spoluprácu, vyjadruje sa
bez hnevu a pasivity. Má pozitívny postoj k druhým, vie ich vypočuť, vie prijať kompromis, vie
požiadať o láskavosť, sám ju aj poskytuje. Je to zdravý nemanipulatívny postoj k druhým
(Búciová, 2006). Asertívne správanie leží medzi dvoma extrémami – pasívnym a agresívnym
správaním. Pasívny človek nedokáže jasne vyjadriť svoje želania, je bezbranný voči nátlaku
druhých, nemá istotu v komunikácii. Agresívny sa presadzuje na úkor druhých, neberie ohľad,
dožaduje sa svojich požiadaviek, niekedy aj manipuláciou (Búciová, 2006).
Manipulatívne správanie sa vyznačuje napríklad :navodzovaním pocitu viny u druhých,
nejasným vyjadrovaním, prenášaním zodpovednosti na iných, zmenou názorov podľa situácie,
spochybňovaním kvality druhých, vyhrážaním, vydieraním, závisťou, lichôtkami. Aplikovaním
protiťahov v hrách sa možno vyhnúť manipulatívnemu správaniu. Nácvik efektívnej
komunikácie je vedomé používanie doplnkových transakcií.

PODPORA MENTÁLNEJ HYGIENY A TRANSAKČNÁ ANALÝZA
Jednou zo základných oblastí rozvoja osobnosti je podpora mentálnej hygieny.
Mentálna hygiena je prostriedkom prevencie psychických porúch, rozvíjania duševného
zdravia a nadobúdania duševnej rovnováhy . Mentálne zdravým je človek:
 s pozitívnym postojom k sebe
 cítiaci sa dobre v spoločnosti
 schopný zvládať požiadavky života
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K mentálnemu zdraviu prispievajú životospráva, organizácia dňa, striedanie duševnej
a telesnej činnosti, spánok. Ďalšími prostriedkami mentálnej hygieny sú:
 úprava sociálnych vzťahov
 sebavýchova a autoregulácia (Referáty.sk, 2005).
Podporu mentálnej hygieny možno uskutočňovať prostredníctvom uspokojovania
potreby pohladenia, analýzou nie OK pocitov, analýzou interakcií, odmietaním tvrdých hier,
odmietaním hrania deštrukčnej roly.
Uvedenou analýzou sme dospeli k názoru, že rozvoj osobnosti prostredníctvom teórie TA
je možný. Personálny rozvoj prostredníctvom formovania zmeny životných pozícií,
s možnosťou využitia pozitívnych pohladení. Sociálny rozvoj tréningom doplnkových transakcií,
poskytovaním pozitívnych pohladení a elimináciou hrania transakčných hier. Prostredníctvom
uspokojovania potreby pohladení, učením sa odmietať hrať tvrdé hry a odmietať hrať
deštrukčné roly, podporovať mentálnu hygienu.
Možnosti rozvoja osobnosti sme spomenuli účelovo. Dôvodom je stav personálnych
a sociálnych kompetencií detí primárneho vzdelávania. Posúdenie stavu vychádza z našich
pedagogických skúseností. Je osobným pohľadom na uvedenú problematiku.
Kolektívy tvoria deti :
 s negatívnou ŽP voči sebe, pozitívnou voči druhým, s tendenciou používania obranných
mechanizmov, (prejavy: posmievanie, prekrúcanie skutočnosti, domýšľanie,
osočovanie, ostrá kritika, komunikácia končí konfliktom)
 s pozitívnou ŽP voči sebe, negatívnou voči druhým (prejavy: deti neschopné
kooperovať, zapájať sa do hier s pravidlami, vyvyšovanie sa)
 zriedkavo s negatívnou ŽP voči sebe i druhým (prejavy: od kritiky ostatných k sebe až
k seba poškodzujúcemu správaniu, deti vyhýbajúce sa fyzickému kontaktu)
 zriedkavo s pozitívnou ŽP voči sebe i druhým
 ktoré hrajú transakčné hry s rodičmi, spolužiakmi i s pedagógmi (prejavy:
manipulatívne správanie, plač, kladenie podmienok)
 ktoré nedokážu poskytovať pozitívne pohladenia (prejavy: nevytvárajú priateľské
vzťahy, nedokážu pomôcť, požičať, z bolesti a z neúspechu druhých sa smejú, chýba im
motivácia)

VYUŽITIE TA V INOVÁCII VÝUČBY ETICKEJ VÝCHOVY NA 1. STUPNI
Etická výchova, ako uvádza Valica „by mala prispievať k výchove osobnosti, ktorá bude
mať v sebe integrované hodnoty ako dobro, ľudskosť, sloboda, zodpovednosť, tolerancia,
autentickosť, iniciatívnosť, pracovitosť a spravodlivosť“ (2011, s.62)
Kľúčovými hodnotami pre rozvoj osobnosti detí primárneho vzdelávania sa javia dobro,
sloboda a priateľstvo. Prioritou etickej výchovy primárneho vzdelávania je priateľstvo a všetky
sociálne zručnosti, ktoré s ním súvisia (Valica, 2011).
Pri hľadaní možností inovácie obsahu etickej výchovy sme vychádzali z Analýzy kurikula
Etickej výchovy v Štátnom vzdelávacom programe, uvádzanej v práci Modely výučby etickej
výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy a z možnosti využitia teórie
transakčnej analýzy pri personálnom a sociálnom rozvoji osobnosti.
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NÁVRH INOVÁCIE OBSAHU TEMATICKÉHO CELKU POSTOJE A ZRUČNOSTI
MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV
Transakčnú analýzu možno využiť ako prostriedok na zefektívnenie sociálnej
komunikácie, posilnenia priateľských vzťahov a zmeny nežiaduceho správania .
1.-2. ročník:
 učiť sa poskytovať pozitívne pohladenia
 učiť sa analyzovať životné pozície
 učiť sa meniť životné pozície
3.-4. ročník:
 učiť sa používať doplnkové transakcie
 učiť sa rozoznávať manipulatívne správanie
 učiť sa správne reagovať na manipulatívne správanie
Prioritou by malo byť formovanie spolupracujúceho spoločenstva, priateľských vzťahov
posilnením sebarozvoja, ktorý by mal byť súčasťou každej vyučovacej hodiny. Na zváženie je
presun niektorých tém v TC Naša trieda a TC Empatia do prvého ročníka. Prvky prosociálneho
správania aplikovať od prvého ročníka intenzívnejšie. Dôraz klásť na elimináciu problémového
správania, tému komunikácia zameraná na sebaprezentáciu a sociálne vzťahy viac rozvinúť,
podporiť duševnú hygienu, poskytnutím väčšej časovej dotácie. Máme za to, že Etickú výchovu
na prvom stupni by mal vyučovať triedny učiteľ, ktorý najlepšie pozná štruktúru a problémy
kolektívu a môže tak účinnejšie zamerať činnosť na hodine.

ZÁVER
V záverečnej práci sme popísali teóriu transakčnej analýzy, časti osobnosti,
interpersonálne interakcie, sebahodnotenie a hodnotenie druhých tak, ako ich poníma
transakčná analýza.
Analyzovali sme personálny a sociálny rozvoj osobnosti. Vytvorili súbežný interpretačný
rámec rozvoja spomínaných spôsobilostí s transakčnou analýzou. Poukázali sme na prvky
transakčnej analýzy, ktoré možno využiť pri socioafektívnom rozvoji osobnosti.
Najväčšie uplatnenie transakčnej analýzy vidíme v používaní pozitívnych pohladení ako
prostriedku zmeny správania. Ide o využívanie taktiky pristihovania pri dobrých skutkoch.
Rozvíja sebavedomie a tak eliminuje vznik konfliktov v interpersonálnych interakciách.
V závere sme uviedli možnosti obsahovej inovácie výučby etickej výchovy.
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RIEŠENIE NÁROČNÝCH SITUÁCIÍ A NEGATÍVNYCH JAVOV V ŽIVOTE
DIEŤAŤA
Eva VIŠŇANSKÁ
Abstrakt
Práca sa zaoberá témou Riešenie náročných situácií a negatívnych javov v živote dieťaťa v
tematickom celku Komunikácia a asertivita a možnosťami inovácie tohto obsahu v etickej výchove vo
vzťahu ku kurikulu etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. Cieľom práce bolo priblížiť problematiku
šikanovania a možnosti jeho riešenia z pohľadu asertívnej komunikácie detí mladšieho školského veku.
Kľúčové slová: Asertivita, komunikácia, konflikt, šikanovanie, etická výchova

ÚVOD
Detstvo by malo byť najšťastnejším obdobím v živote človeka. Dieťa by sa malo hrať, učiť
sa, prijímať nové podnety. Pre mnohé z nich je to však veľmi náročné obdobie, plné bolesti
a strachu. Dôvodov môže byť viac, choroba, rodinné pomery alebo problémy v škole. Práve v
školskom prostredí trávi dieťa značnú časť času, stretáva sa s vrstovníkmi, s ktorými sa učí
vychádzať. Nezriedka sa dostáva do konfliktov. Problém nastáva, ak sa nevie dostatočne brániť
a stáva sa obeťou šikanovania.
Práve problematike šikanovania je venovaná táto práca. Šikanovanie sa v našich školách
vyskytuje veľmi často a je zradné práve z toho dôvodu, že jeho obeťou sa za istých okolností
môže stať každý. Jeho následky si môžu obete niesť celý život. Preto je dôležité vedieť, prečo
k nemu dochádza, aké sú príčiny, kde hľadať jeho pôvodné činitele a to najdôležitejšie,
možnosti riešenia tohto závažného javu.
Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola vymedzuje základné pojmy súvisiace
s týmto negatívnym javom. V druhej kapitole sa práca zameriava na asertívnu komunikáciu ako
jednu z možností jeho riešenia. Pozerá sa na prostredie, v ktorom sa dieťa pohybuje, rozoberá
konflikty detí, protagonistov, príčiny a následky šikanovania. Skúma, či asertívna komunikácia
učiteľa vplýva na formovanie asertívneho správania detí.
Tretia kapitola navrhuje možnosti obsahovej inovácie danej témy v tematickom celku
Komunikácia a asertivita v etickej výchove na prvom stupni základnej školy, nakoľko táto téma
je v primárnom vzdelávaní preberaná okrajovo. Šikanovanie je závažný problém, ktorý sa týka
už i detí mladšieho školského veku. V etickej výchove si zasluhuje väčšiu pozornosť, nakoľko sa
o ňom v praxi viac hovorí, ako skutočne rieši.

KOMUNIKÁCIA
„Schopnosť komunikácie začína pozornosťou k ľuďom..“ (Lévi) Slovo komunikácia
pochádza z latinského slova „communicatio“, čo znamená spoluúčasť, spoločné zdieľanie,
prenos informácií.
Existuje viacero definícií v širšom i užšom slova zmysle. „Komunikáciou v širších
súvislostiach myslíme každú interakciu, výmenu informácií medzi ľuďmi, zvieratami, ale aj
neživými systémami. V užšom slova zmysle ide o komunikáciu medzi ľuďmi.“ (Praško -
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Prašková, 1996, s. 12). Ľudia spolu komunikujú s istým zámerom, môže ísť o dosiahnutie
určitého cieľa, niečo sa dozvedieť alebo podať informáciu.
Pravidlá, zložky a roviny komunikácie
„Komunikácia medzi ľuďmi sa riadi tromi základnými pravidlami:
 nie je možné nekomunikovať
 nekomunikujeme iba slovami
 vždy sú aktívne obidve strany – odosielateľ i prijímateľ“ (Oravcová, 2002, s. 58)
Praško - Prašková (1996) rozoznávajú v komunikácii 2 základné zložky:
 neverbálnu – mimika (výraz tváre), kinetika (pohyby tela), gestikulácia (pohyby rúk),
haptika (dotyky rúk), proxemika (vzdialenosť od druhých), posturika (poloha tela),
zrakový kontakt (druh pohľadu, uhýbanie..), paralingvistika (tón hlasu, zafarbenie,
rýchlosť reči, intonácia..)
 verbálnu – to, čo hovoríme slovami, obsah reči
Pomer množstva odovzdanej informácie verbálnej : neverbálnej : paralingvistike je 7% : 55% :
38%
„Dvaja jedinci, ktorí spolu komunikujú, môžu vysielať a prijímať správu na rozličných
komunikačných úrovniach, rovinách.“ (Oravcová, 2002, s. 61)
 informačná rovina – odosielateľ vysiela správu ako informáciu, tak je aj prijatá
 osobná rovina – odosielateľ spolu s obsahom vysiela informáciu o sebe samom (páči sa
mi to, je mi to nepríjemné..)
 vzťahová rovina – odosielateľ a prijímateľ vnímajú vzájomný vzťah
 apelačná rovina – odosielateľ vysiela určitú výzvu, prijímateľ ju vníma (Oravcová, 2002)
Efektívna komunikácia závisí od viacerých činiteľov. Ak chceme, aby nám druhí rozumeli
a aby sme rozumeli aj my im, je dôležité využívať spätnú väzbu, vyjadrovať sa presne
a zrozumiteľne, aktívne počúvať a sledovať neverbálne signály.

ASERTIVITA
„S najhlbším presvedčením povedané ,nieʼ je oveľa lepšie a významnejšie ako ,ánoʼ,
vyslovené s úmyslom zavďačiť sa, alebo - ešte horšie – vyhnúť sa konfliktu.“ (Mahátma Gándhí)
Asertivitu môžeme charakterizovať ako schopnosť komunikačnej zručnosti, pri ktorej
vieme bez agresivity, manipulácie alebo pasivity vyjadriť svoje požiadavky, pocity, názory,
presadiť vlastné práva. Slovo pochádza z latinského „asercio“, čo znamená tvrdiť, požadovať,
osobovať.
Formy správania
Vo všeobecnosti môžeme správanie človeka charakterizovať buď ako pasívne, agresívne,
manipulatívne alebo asertívne. Každý človek sa počas života prejavuje jednou z foriem
správania, prípadne ich môže kombinovať. Podľa Taylorovej - Lesterovej (2010) sa pasívny
človek vyhýba názorovým stretom, nestojí si za svojím, obáva sa, čo si o ňom iní pomyslia.
Agresívny typ chce vyhrať za každú cenu, nezaujímajú ho práva druhých. Manipulatívny človek
využíva slabosti iných na uskutočnenie vlastných záujmov a cieľov. Učením by sme sa mali
dopracovať k asertívnemu správaniu, kde rešpektujeme seba, ale i práva a potreby druhých.
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Asertívne ľudské práva
Asertívne práva rešpektujú ľudskú dôstojnosť, vyplývajú z práva každého človeka mať
svoj názor a slobodne sa rozhodovať, ale taktiež niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť.
Oravcová (2002) uvádza jedenásť práv asertívneho človeka, a to právo: sám posudzovať svoje
vlastné správanie, myšlienky a city a byť za ne a ich dôsledky sám zodpovedný, neponúkať
žiadne výhovorky alebo ospravedlnenia za svoje správanie, posúdiť či a nakoľko si zodpovedný
za riešenie problémov iných ľudí, zmeniť svoj názor, robiť chyby a byť za ne zodpovedný,
povedať „neviem“, byť nezávislý na dobrej vôli ostatných, robiť nelogické rozhodnutia, povedať
„ja ti nerozumiem“, povedať „je mi to jedno“ a nakoniec rozhodnúť sa, či budeš asertívny.
Asertívne zručnosti a techniky
Asertívne zručnosti úzko súvisia so schopnosťou použiť v pravej chvíli vhodné
komunikačné techniky. k základným zručnostiam patrí schopnosť povedať „nie“, vedieť
požiadať o láskavosť, schopnosť vzniesť svoje oprávnené požiadavky, vyjadriť kladné i záporné
emócie, zručnosť riešiť konflikty, vedieť viesť konverzáciu, či schopnosť dávať a prijímať kritiku.
Asertívnymi technikami sa zaoberajú viacerí autori, napr. Gruber (2010) alebo Páleník a kol.
(1995).
Konflikt
„Konflikt nastáva, keď je dobrého len toľko, že úplné splnenie potreby jedného vylučuje
to isté u druhého“ (Gruber, 2011, s. 134). Všeobecne môžeme konflikt definovať ako „spor“
alebo „stret“ rozdielnych názorov, záujmov, postojov.
Typy a fázy rozvoja konfliktu:
 vnútorný (intrapsychický) – boj motívov, ktorý sa odohráva vo vnútri človeka
 vonkajší (interpersonálny) – medziľudský konflikt, v ktorom sa stretávajú rozdielne, či
protichodné názory, postoje alebo snahy ľudí sprevádzané napätím vo vzájomnom
vzťahu (Valica – Valocký - Žilinčík, 1998).
Oravcová (2002) opisuje šesť štádií rozvoja konfliktu:
a) príznaky konfliktu
b) nezhoda, rozpor
c) polarizácia
d) separácia
e) deštrukcia
f) sklamanie, únava
Šikanovanie
Jedným z konkrétnych prejavov konfliktu je i šikanovanie. Môžeme ho definovať ako
úmyselné, väčšinou opakované ubližovanie iným, keď sa obeť nemôže alebo nedokáže brániť.
Pojem „šikanovanie“ pochádza z francúzskeho „chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie,
prenasledovanie, týranie.
V súčasnosti, s rozšírením moderných technológií, sa výrazná časť šikanovania presunula
do virtuálneho prostredia. Kyberšikanovanie je jednou z foriem šikanovania, pri ktorej sa
používajú nové technológie ako sú počítač, internet, mobilný telefón.
Môže mať rôzne podoby:
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a) urážanie a nadávanie – komentáre ku fotografiám a videám na sociálnych sieťach,
posielanie urážajúcich správ cez email, čet, mobil, nadávanie cez čet, anonymné
telefonáty..
b) obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie a vydieranie prostredníctvom prezváňania,
anonymných telefonátov, nechcených správ cez mobil, email, vyhrážania sa ublížením,
smrťou, nabúrania sa do profilu obete..
c) zverejnenie trápnych, intímnych alebo upravených fotografií a videí
d) šírenie osobných informácií alebo klebiet
e) vylúčenie zo skupiny, napr. v počítačových hrách, na sociálnych sieťach, v diskusných
skupinách..
f) krádež identity, vytváranie falošných a posmešných profilov, nenávistných skupín..
g) kybernetické prenasledovanie (cyberstalking) – sledovanie svojej obete cez rôzne
vyhľadávače, zisťovanie informácií o nej..(www.zodpovedne.sk)
Na problém šikanovania sa pozrieme bližšie v nasledujúcej kapitole.

KOMUNIKÁCIA A ASERTIVITA V RIEŠENÍ NÁROČNÝCH SITUÁCIÍ
A NEGATÍVNYCH JAVOV V ŽIVOTE DIEŤAŤA
Dieťa sa rodí do určitého prostredia, ktoré ho od narodenia ovplyvňuje. Rodina je
spoločenstvom, kde si vytvára prvé väzby, vníma vzťahy medzi členmi rodiny i vzťahy k nemu
samotnému. Jeho osobnosť neskôr formuje školské a v dospelosti pracovné prostredie. V
priebehu tohto vývoja sa učí určitým vzorcom správania, komunikácie a reakciám na životné
situácie. Je isté, že napriek vrodeným dispozíciám majú ľudia, s ktorými sa stretáva a ktorí sú
zodpovední za jeho výchovu veľký vplyv na to, ako sa jeho osobnosť vyformuje.
Dieťa v rodinnom, školskom a mediálnom prostredí
Harmonická rodina je pre dieťa stabilnou základňou v jeho živote. Zmeny v spoločnosti
majú vplyv i na kvantitatívne a kvalitatívne zmeny v rodine. Spôsob výchovy, ako aj hodnotový
rebríček dospelých v nej sa podpisujú na postojoch a uznávaných hodnotách dieťaťa. Rodina
významne ovplyvňuje aj „spôsob komunikácie, citového reagovania a citových vzťahov, ktoré
sa premietajú do ďalších osobných vzťahov dieťaťa.“ (Ďuricová, 2005, s. 13)
Škola je prostredím, v ktorom trávi dieťa nezanedbateľný čas. „Zvláštnosť školskej triedy
ako sociálnej skupiny je v tom, že je tu zhromaždený pomerne veľký počet detí, ktoré spolu
trávia značné množstvo času, a to dlhšiu dobu.“ (Říčan - Janošová, 2010, s. 48). So spolužiakmi,
ktorých si dieťa nevyberá, je v určitom vzájomnom vzťahu, plní náročné požiadavky
a spolupodieľa sa na formovaní tejto skupiny. Okrem spolužiakov prichádza do kontaktu i
s pedagógmi, ktorí môžu vo veľkej miere ovplyvniť spolužitie v triede. Podľa Říčana (2010)
môžeme školskú triedu vidieť ako skupinu, ktorá má dve tváre: jedna je oficiálna, kde vládnu
pedagógovia, druhá „ilegálna, podzemná“, ktorá ostáva pred pedagógmi skrytá. Táto môže byť
neškodná, pokiaľ má prevahu oficiálna tvár. Problém nastáva, ak v triede prevládne druhá tvár
a zároveň sa objaví silný vplyvný jedinec s antisociálnymi sklonmi, ktorý z rôznych príčin strhne
na svoju stranu niektoré deti. Vzniká nepomer síl a dochádza ku konfliktným situáciám.
Súčasná generácia detí a mládeže sa v porovnaní s minulosťou musí vyrovnávať s oveľa
väčším vplyvom mediálneho a virtuálneho prostredia, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou
našich životov. Okrem neodškriepiteľných pozitív, akými sú rýchlosť získavania informácií

424

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

a kontaktov, ich ľahká dostupnosť a preklenutie veľkých vzdialeností, prináša i mnoho negatív.
Nové formy závislostí, násilia a kriminality patria medzi ne. Mení sa spôsob komunikácie od
interpersonálnej k intrapersonálnej. Väčšia anonymita tohto prostredia, prezentácia násilia
a väčší tlak na dieťa môžu byť spúšťačom jeho negatívnych reakcií a agresívneho správania,
ktoré vyúsťuje do konfliktov. Rodinné a mediálne prostredie ovplyvňujú dieťa oveľa skôr ako
škola a iné výchovné inštitúcie. Preto nesie rodina ako prvá zodpovednosť za to, do akej miery
dovolí médiám manipulovať s dieťaťom a za jeho bezpečnosť vo virtuálnom prostredí.
Konfliktné situácie detí
V škole sa deti učia čítať, písať, počítať, neučia sa však, alebo len v malej miere, ako sa
správať v konfliktných situáciách. V takých prípadoch si spomenú na vzory správania, ktoré
videli okolo seba. Spomenú si na svojich rodičov, ktorí im niečo prikazovali alebo dovoľovali, na
niekoho zo svojho okolia, kto silou presadzoval svoj názor. V dnešnej spoločnosti obdivujeme
silných a mocných, ale iba dovtedy, pokiaľ svoju silu neobrátia proti nám. Je isté, že stret budú
úplne inak riešiť dve rovnako silné osobnosti, ktoré sú rovnocenné pri slovnom alebo i fyzickom
riešení konfliktu. Iná situácia nastane, ak sa do sporu dostane agresívny jedinec s dieťaťom,
ktoré je podľa neho „iné“, či už vzhľadom alebo správaním, a ktoré sa z určitého dôvodu
nedokáže rovnako „silne“ prejaviť. Vtedy môže nastať situácia, ktorej hovoríme šikanovanie.
Šikanovanie ako závažný problém
Pojem šikanovania sme spomínali už vyššie. Podľa Říčana (2010) vzniká medzi tými, ktorí
sú v rovnakom postavení, teda v škole medzi žiakmi, v športovom oddiele medzi športovcami,
atď. Medzi agresorom a obeťou je osobný asymetrický vzťah moci. Viacerí autori, zaoberajúci
sa problémom šikanovania, rozoznávajú jeho dva druhy a to priame, ktoré spočíva v pôsobení
bolesti rôzneho druhu, napr. bitím, kopaním, pálením, ponižujúcou telesnou manipuláciou,
braním a poškodzovaním osobných vecí, v slovnom napádaní alebo zotročovaní. Nepriame
šikanovanie spočíva v sociálnej izolácii dieťaťa a je typickejšie pre dievčatá. Pri šikanovaní
vstupujú do „hry“ viacerí aktéri.
Agresor – obeť - pozorujúci
Ako by sme mohli charakterizovať dieťa, ktoré šikanuje iných? Kolář (2000) v agresorovi
vidí morálne slepého jedinca, ktorému chýba akýkoľvek náhľad na nemorálnosť svojho
konania. Morálnu slepotu spôsobuje ochrana obrazu, ktorý má sám o sebe. Agresori odmietajú
vidieť sami seba negatívne, ako neľútostných tyranov, ktorí ubližujú iným. Svoju vinu
racionalizujú, zvaľujú ju na obeť (môže si za to sám). Ďalším zdrojom morálnej slepoty je
sebeckosť a egocentrizmus. Podľa toho môžeme agresorov zaradiť medzi početne zastúpenú
skupinu ľudí závislých na sebe. Ich vzťahy k druhým sú prospechárske, parazitujúce
a manipulatívne. „Sebecká a egocentrická orientácia agresorov spočíva v neláske k sebe“
(Kolář, 2000, s. 52). Agresor máva určité typické vlastnosti. Ich znalosť nám môže pomôcť
odhaliť, kto je v tomto ohľade rizikový. Říčan (2010) uvádza niektoré z nich, vzápätí však
upozorňuje na výnimky.
Agresor:
 býva telesne zdatný, silný a obratný, „väzba“
 v jeho tvári, mimike a fyziognómii môžeme čítať určitú hrubosť
 býva to bitkár, impulzívny, temperamentný
 často porušuje školský poriadok a pravidlá správania
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máva často slabší školský prospech
jeho svedomie býva často nevyvinuté
býva neobľúbený, vzbudzuje strach
šikanou si „hojí mindrák“
býva dominantný, panovačný, rád ovláda druhých
býva krutý, zlomyseľný, škodoradostný
chýba mu empatia
Podľa Kolářa (2000) existujú tri protichodné typy agresora a to:
 hrubý, primitívny, impulzívny
 veľmi slušný, kultivovaný, narcisticky šľachtený
 „srandista“, optimistický, dobrodružný, sebavedomý, nezriedka obľúbený, vplyvný
V „hre“ zvanej šikanovanie hrá ďalší „herec“, a to obeť. Má vlastnosti alebo vzorce
správania, ktoré ju predurčujú byť obeťou? Určiť rizikovosť vzniku obete je ťažšie, ako zachytiť
charakteristiku agresora. Obeťou sa za určitých okolností môže stať každý. Trebárs preto, že je
najlepší a tým provokuje ostatných. Môže to byť dieťa, ktoré „nevyje s vlkmi“ alebo je uňho
viditeľná prílišná bojazlivosť. Vo všeobecnosti existujú charakteristiky, ktoré zvyšujú riziko, že
niektoré dieťa bude šikanované. Říčan (2010) uvádza niektoré:
 telesná slabosť
 nápadné vonkajšie znaky – napr. okuliare, obezita, ryšavé vlasy..
 rasová odlišnosť
 neurotické dieťa – plaché, tiché, izolované, vystrašené..
 dieťa s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (syndróm ADHD)
 dieťa s oneskoreným rozumovým vývojom
 dieťa oslabené chorobou
 provokujúce dieťa
 sebecké dieťa
 dieťa s pocitom menejcennosti, pesimizmu a beznádeje
 dieťa zo sociálne slabej rodiny
 dieťa, ktoré nie je solidárne s ostatnými
 „šplhúň“
 dieťa, u ktorého sa kombinuje psychický a sociálny handicap
 nové dieťa v zohranom kolektíve
Šikanovania sa nezúčastňuje iba agresor a obeť, prítomné býva väčšinou i triedne
„publikum“. Skúsenosti ukazujú, že pozorujúci spolužiaci, hoci na začiatku boli z týrania
šokovaní a nesúhlasili s ním, po čase sa napríklad zo strachu pridávajú na stranu agresora.
„Počet tých, ktorí sa šikany aspoň okrajovo aktívne zúčastňujú, rastie okrem iného i preto, že
pridať sa na stranu moci poskytuje pocit bezpečia. Kto sa nezúčastňuje, dáva nepriamo najavo
nesúhlas, alebo je z toho aspoň podozrivý. Kto sa namočí, dáva zároveň záruku, že nebude
bonzovať, musel by totiž obviniť tiež sám seba.“ (Říčan, 2010, s. 64) Existujú však i prosociálne
deti, ktoré majú vplyv a vedia sa obete zastať. O týchto budeme hovoriť neskôr.
Príčiny vzniku detskej agresivity a pasivity
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Predpokladá sa, že určitú úlohu pri vzniku agresivity majú vrodené sklony, musí však
k nim pristúpiť istý spôsob výchovy a vplyv prostredia. Říčan (2010) ako možné príčiny uvádza
nedostatok záujmu zo strany rodičov, citový chlad, fyzické a psychické násilie na deťoch,
panovačnosť, tolerancia k násiliu, konflikty medzi rodičmi alebo nedostatok času na dieťa
z dôvodu pracovnej vyťaženosti rodičov. Kolář (2000) zaznamenal viaceré nápadné zhody v
rodinách agresora i obete. Obidve totiž významne zlyhávali v napĺňaní citových potrieb svojich
detí. U obetí sa často vyskytovala nadmieru ochranárska matka, otec chýbal a na blízku nebol
žiadny mužský vzor. Ďalším variantom boli neurotické rodiny, prípadne nadmieru kritickí
rodičia. Veľký vplyv na rastúci výskyt šikanovania majú aj spoločenské vplyvy, napr. televízia,
počítačové hry, ale aj zľahčovanie tohto problému a slabá informovanosť verejnosti.
Vplyv šikanovania na správanie a školský výkon
Následky šikanovania sa prejavujú u všetkých zúčastnených, či je to obeť, agresor alebo
pozorujúci. U agresora sa prehĺbi deficit v duchovnom a mravnom vývoji, stáva sa
„charakterovým mrzákom“. Pozorujúci strácajú ilúzie o spoločnosti, ktorá by mala každému
človeku zaistiť ochranu proti akémukoľvek násiliu. Najhoršie následky zanecháva na obeti.
Taktiež záleží, či išlo u nej o krátkodobé alebo dlhodobé šikanovanie a akého stupňa. Pri
miernejšej forme sa môže zdať, že následky nie sú také nápadné, o to sú však zákernejšie.
Prejavuje sa negatívny vzťah ku škole, často sa vyskytuje nepozornosť na vyučovaní, zhoršenie
prospechu, nadmerné vymeškávanie vyučovania, či už z dôvodu záškoláctva alebo utiekania sa
k chorobe, poruchy sebahodnotenia, celková neistota a stály strach. (Kolář, 2000).
Pri pokročilom stupni šikanovania sú následky veľmi závažné, často ide o život. Kolář
(2000) uvádza, že neskoršie následky najbrutálnejšej šikany sa podobajú syndrómu
vyhladzovacích táborov. Ide tu o celkové poruchy vývoja osobnosti a podobný mechanizmus
narušenia ľudskej integrity.
Možnosti riešenia šikanovania
Podľa Kolářa (2000) odkryť šikanovanie, pomôcť obeti a usvedčiť agresora je veľmi
náročná úloha. Ľahšie je to v skupine detí mladšieho školského veku, náročnejšie na druhom
stupni a úplne iná situácia nastane pri takmer dospelých delikventoch. Tu vstupujú do hry
„tvrdé“ vysoko odborné psychologické postupy. Po odhalení šikanovania treba konať urýchlene
a v prvom rade chrániť obeť. Kolář (2000) uvádza stratégiu prvej pomoci v piatich krokoch:
1. Rozhovor s informátormi a obeťami.
2. Nájdenie vhodných svedkov.
3. Individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami (v žiadnom prípade nie
konfrontáciu obete s agresorom).
4. Zabezpečenie ochrany obetiam.
5. Rozhovor s agresormi, prípadne konfrontácia medzi nimi.
Nebudeme podrobne rozoberať jednotlivé kroky a všetky možnosti riešenia
šikanovania, pretože je to veľmi zložitý proces, ktorý zahŕňa viaceré fázy od odhalenia,
cez usvedčenie agresorov až po uzdravenie kolektívu, v ktorom sa šikanovanie dialo. Nás bude
zaujímať komunikácia, ktorá je základom riešenia tohto problému. Od jej úrovne závisí
efektivita vyriešenia konfliktu. Dobrá komunikácia medzi učiteľom, žiakmi, ale i rodičmi
zohráva dôležitú úlohu tiež v prevencii negatívnych vzťahov medzi deťmi. To, ako deti
navzájom komunikujú, je často odrazom komunikácie v rodine, z ktorej pochádzajú. Vulgárne
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a arogantné vyjadrovanie berú ako bežnú súčasť rozhovorov, niektorí si ním dokonca zvyšujú
sebavedomie. Tento problém sa vyskytuje už u detí mladšieho školského veku. Akú úlohu teda
zohráva komunikácia učiteľa v budovaní sociálnej klímy v triede?
Komunikácia medzi dieťaťom, učiteľom a rodičom ako jedna z možností riešenia šikanovania
Vzťah medzi učiteľom a žiakom je vzťah osobný. Na žiaka má vplyv nielen učiteľova
osobnosť, jeho vlastnosti, záujmy, prístup k žiakom, oblečenie, ale najmä rečový prejav. Aby
mohol so žiakom komunikovať, musí ho poznať. Je dôležité poznať jeho rodinné prostredie,
záujmy, zdravotný stav, atď. Jedným zo spôsobov komunikácie je rozhovor, kde sa dozvie
o žiakových túžbach, obavách, názoroch, skúsenostiach. k tomu je potrebná dôvera na oboch
stranách. Nakoľko učiteľ väčšinou komunikuje s triedou ako celkom, postavenie dieťaťa v
kolektíve môže zistiť sociometrickými metódami, kde si žiaci sami určujú osoby, ktoré sú im
blízke a ktoré naopak vzdialené. Tým si vytvára i obraz o svojej triede. Nelešovská (2005)
konštatuje, že interpersonálne vzťahy medzi učiteľom a žiakom majú vplyv najmä na:
 vnímanie, pamäť a myslenie žiaka,
 výkony žiaka,
 správanie žiaka,
 vytváranie skupinových noriem a pravidiel žiackeho kolektívu,
 sociálne prostredie v triede
Ak učiteľ zistí, že sociálne prostredie v triede je narušené, dochádza ku konfliktom detí,
ktoré môžu prerásť do šikanovania, jeho komunikačná zdatnosť môže pomôcť v riešení tohto
problému. Ako komunikovať s obeťou šikanovania, aby sme jej ešte viac neublížili? Tým, že sa
dieťaťu o ubližovaní veľmi ťažko hovorí a má strach z pomsty, je potrebné si premyslieť, ako od
neho získame informácie a zároveň ho podporíme. Hlasná a rázna komunikácia učiteľa
s obeťou, prípadne monológ učiteľa, situáciu iba zhorší. Je dôležitý citlivý prístup, niekedy
môže pomôcť i povzbudzujúci dotyk, pokiaľ to dieťaťu nie je nepríjemné. Učiteľova
komunikačná zdatnosť sa ukáže aj pri rozhovoroch s rodičmi obete, ale i agresora. Kým pri
prvých sa môže stretnúť s protichodnými reakciami od strachu rodičov o zdravie svojich detí
a požiadavkou radšej nič nevyšetrovať, až po ráznu požiadavku stav riešiť, pri druhých je
zvyčajná reakcia útok, zastávanie agresora a zvaľovanie viny na obeť. Učiteľ musí zvážiť, aký
druh komunikácie zvolí a zjednotiť jednotlivé zložky komunikácie. Najmä pri jednaní s rodičmi
agresora využiť asertívnu komunikáciu a nenechať sa zatlačiť do kúta. Rodičov vecne a pokojne
konfrontujeme s realitou, ktorú môžeme preukázať podrobnými záznamami, čo ich dieťa
urobilo, oboznámime ich so sankciami a navrhneme opatrenia. (Říčan, 2010)
Verbálna a neverbálna komunikácia a jej prejavy v konfliktoch
Akékoľvek konflikty nie je možné riešiť bez komunikácie. Na druhej strane nejasná alebo
útočná komunikácia môže konflikt ešte viac zhoršiť. Podstatnú časť riešenia konfliktov tvorí
konštruktívny a neútočný spôsob komunikovania. Aby sme poznali prvé príznaky blížiaceho sa
sporu, musíme si všímať neverbálne správanie druhej strany. Jednotlivé časti neverbálnej
komunikácie sme spomínali v tejto práci skôr. Nás bude zaujímať bližší pohľad na ne vzhľadom
na blížiacu sa konfliktnú situáciu. Upretý pohľad priamo do očí bez uhnutia bokom môže byť pri
narastajúcom hneve signálom hrozby. V mimike si treba všímať stisnuté čeľuste, zúžené oči
alebo vystúpenú bradu. Zvýraznené gestá alebo ich úplné zastavenie, či zovretá päsť svedčí tak
isto o napätej situácii. V konflikte sa kinetika môže prejaviť napr. trasením rúk, nôh alebo
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poklepávaním prstov, dotyky sa môžu prejaviť až v agresívnej fáze, keď je už neskoro. Agresor
môže porušením teritoriálnej vzdialenosti dať najavo, že ovláda územie. Paralingvistika opisuje,
akým spôsobom k nám niekto hovorí. O tom, že v druhom človeku vrie, môže napovedať jeho
dynamická intonácia, hlasná a rýchla reč. Ak dieťa, ktoré sa stáva obeťou, včas porozumie
neverbálnym signálom blížiaceho sa nebezpečenstva, môže napr. včasným odchodom zabrániť
priamemu útoku (www.pdcs.sk).
Pri verbálnej (slovnej) komunikácii ide o vyjadrenie pocitov v situácii, keď druhá strana
prekročila naše hranice. Reakciami, ktoré vyostrujú konflikt, môže byť napr. rozkaz, slovný
útok, zosmiešnenie, irónia, označkovanie, vyhrážanie sa, ostré odmietnutie, ale aj ignorovanie.
Dokázať sa asertívne brániť je schopnosť, ktorej sa človek môže učiť už od detstva
(www.pdcs.sk).
Asertívna komunikácia
Spomínali sme určité vlastnosti, ktoré môžu z dieťaťa urobiť potenciálnu obeť. Psychická
slabosť určite patrí medzi ne. Říčan (2010) opisuje prípad dievčaťa, zástankyne obete, ktorá
ráznym spôsobom vystúpila voči trom agresorom. Jej protest mal okamžitý účinok, pretože
skombinovala také komunikačné prvky, ktoré boli v danej situácii vysoko účinné. Útočníkov
oslovila ich menami, čím každý z nich bol nepriamo volaný k zodpovednosti. Výzva bola hlasná
a energická a tiež bola vyslovená konkrétna hrozba, že ich čin nahlási učiteľke s veľkou
autoritou. Zároveň použila vrstovnícky slang, čím dala najavo, že patrí do partie. Ak by takto
vedela reagovať aj obeť, možno by sa obeťou nikdy nestala.
Bolo by zaujímavé zistiť, čo spôsobuje, že niekto sa dokáže brániť bez problému a inému
to spôsobuje veľkú ťažkosť. Možno je to spôsobené tým, že dieťa, ktoré sa vie brániť, vyrastalo
v rodine, kde je asertívna komunikácia prirodzená a aj mimo rodiny sa stretáva s ľuďmi, ktorí
takto komunikujú. Veľkú úlohu tu zohráva aj osobnosť učiteľa. Ten veľakrát trávi s deťmi viac
času ako rodičia. Jeho asertivita a komunikácia sa preto stáva pre deti určitým vzorom. Ak si
učiteľ stojí za svojím a nedá sa nimi zahnať do kúta, vytvára si u detí autoritu. Deti si ho viac
vážia a podvedome napodobňujú jeho správanie.
V škole, okrem etickej výchovy, nie je možnosť a ani čas venovať sa tréningom asertívnej
komunikácie. Aj v etickej výchove v primárnom vzdelávaní je táto téma preberaná okrajovo.

MOŽNOSTI OBSAHOVEJ INOVÁCIE V TEMATICKOM CELKU KOMUNIKÁCIA
A ASERTIVITA VO VÝUČBE ETICKEJ VÝCHOVY V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Každý človek je bytosťou mysliacou, cítiacou a vyjadrujúcou určitý stupeň tvorivých síl.
Byť človekom znamená byť aj osobnosťou morálne rozvinutou. Morálkou dáva človek zmysel
svojmu duchovnému rozmeru bytia. Morálka by mala smerovať k vyšším hodnotám a ideálom,
alebo sa k nim aspoň približovať. Tieto snahy zabezpečuje etika.
„Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku
alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Usmerňuje správanie človeka, keď je v
situácii, kde je možný výber“ (sk.wikipedia.org).
V škole túto úlohu zabezpečuje etická výchova. Poslaním tohto povinne voliteľného
predmetu je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta
k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné
miesto. Zážitkovým učením podporuje pochopenie mravných noriem. (ŠVP SR, 2011)
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„Cieľom etickej výchovy v primárnom vzdelávaní je:
 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu
 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
 naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primerané veku
 umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov
 umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy
 podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností
 formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov“ (ŠVP SR, 2011, s. 4)
„Obsah etickej výchovy je tematicky zameraný na oblasť sociálnych zručností
reprezentujúcich faktory osobnostného rozvoja dieťaťa (komunikácia, pozitívne hodnotenie
seba a iných, tvorivosť, vyjadrovanie citov, empatia, asertivita, prosociálnosť) a aplikáciu
kľúčového faktora – prosociálnosti – na rôzne oblasti života, ako vzťah k práci, majetku, rodine,
spoločnosti, prírode.“ (Valica - Fridrichová a kol., 2011, s. 8).
Rozpory hodnôt a cieľov v primárnom vzdelávaní etickej výchovy
Pri stanovení cieľov sú kľúčové hodnoty, ktoré by si malo dieťa osvojiť. V primárnom
vzdelávaní sa ako najdôležitejšie z nich javia priateľstvo, dobro a sloboda. Valica - Fridrichová
a kol. (2011) v obsahovom štandarde identifikovali nasledovné hodnoty: priateľstvo, úctu,
dôstojnosť, hodnotu ľudského života, rodinu, tvorivosť a iniciatívu, mierumilovnosť, súťaživosť
a čestnosť, toleranciu, slobodu, solidaritu, humánnosť, zodpovedné správanie vo vzťahu
k prírode a úctu k tradíciám. Obsahový štandard teda poukazuje na viac hodnôt, ako ich
vymedzili ciele etickej výchovy. Pri riešení problému šikanovania vystupujú z hodnôt do
popredia: úcta, dôstojnosť, dobro, priateľstvo a sloboda.
Rozpory sa ukázali aj v nadväznosti a prepojenosti cieľov z hľadiska hodnôt medzi
jednotlivými stupňami vzdelávania. V primárnom vzdelávaní formulácia cieľov väčšinou
nespĺňa požiadavky na dobre stanovený cieľ, má charakter úloh pre učiteľa a nie očakávaných
výsledkov žiakov. Sú nezrozumiteľné a nejednoznačné, nie je z nich jasné, čo má dieťa po
prebratí témy ovládať. (Valica - Fridrichová a kol., 2011)

INOVÁCIA CIEĽOV A OBSAHU VZDELÁVANIA V TÉME KOMUNIKÁCIA
A ASERTIVITA
K tomu, aby sa u detí rozvíjali určité hodnoty, treba vytvoriť v etickej výchove taký
systém tém, v ktorých by sa postupne od primárneho vzdelávania rozvíjali dané hodnoty v
rozličných kontextoch a rozličných situáciách. Ak sa deti osobne stretnú so šikanovaním, mohol
by im pomôcť tréning na zvládnutie tohto problému. V etickej výchove primárneho vzdelávania
sa riešeniu náročných situácií detí venujú témy len okrajovo.
V prvom ročníku je to v tematickom celku Pozitívne hodnotenie iných, konkrétne v téme
Prehodnocovanie negatívnych skutočností, ako je branie si vecí navzájom, posudzovanie
a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí.. A v téme Postoj k ľuďom, ktorí sú nám
nesympatickí.
V druhom ročníku sa náročným situáciám detí okrajovo venujú témy v tematickom celku
Iniciatíva a ich predchádzaniu v tematickom celku Naša trieda – spoločenstvo detí.

430

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Prvýkrát sa v treťom ročníku objavujú témy, v ktorých sa deti konkrétnejšie učia
asertívne komunikovať. V tematických celkoch Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch
a Riešenie konfliktov sa deti stretávajú aj so šikanovaním.
Štvrtý ročník je zameraný na rozvíjanie ďalších hodnôt, hoci v téme Dôležitosť
komunikačných interpersonálnych zručností v medziľudských vzťahoch sa žiaci učia nácviku
komunikácie, ale orientovanej na toleranciu, nie na asertivitu.
Okrem vštepovania určitých hodnôt na hodinách etickej výchovy prostredníctvom
rôznych metód ako pomôcky slúžia pracovné listy. Tie pomáhajú v lepšom uvedomení si
preberanej témy a osvojení si primeraných postojov. Na prvom stupni je téme šikanovania
venovaný jeden pracovný list v treťom ročníku.
Hoci sa problematika šikanovania dá využiť i v ďalších témach na prvom stupni, napr. v
téme Tvorivosť, Empatia alebo v mediálnej výchove Reálne a zobrazené vzory, hlavné ťažisko
by malo spočívať v témach Komunikácia a asertivita. Komunikácia preto, lebo je základným
stavebným kameňom etickej výchovy, kde dieťa získava základnú sociálnu zručnosť verbálnej
a neverbálnej komunikácie a asertivita z toho dôvodu, že si v nej dieťa osvojuje asertívne
zručnosti v zdravej miere, s cieľom využiť ich vhodne v reálnom živote.
Kopinová a kol. (2005) asertivitu v jednaní detí mladšieho školského veku chápe ako
prostriedok na osvojenie si určitých komunikačných spôsobilostí, najmä vedieť požiadať
o láskavosť, presadiť svoje oprávnené nároky, schopnosť povedať nie, vedieť sa vyrovnať
s kritikou a vedieť prijať i dať ocenenie. Uvádza, že nácvik asertívnych techník z dôvodu obavy,
že by mohli pripraviť „terén“na ďalšie strety, nie sú na prvom stupni vhodné.
V súčasnom kurikule etickej výchovy v primárnom vzdelávaní dané tematické celky
poskytujú priestor a viac sa sústreďujú na vytvorenie prostredia, kde sa žiaci tolerujú a úctivo
sa k sebe správajú, čo má iste vplyv na vytváranie lepšej atmosféry v triede, sú teda viac
preventívne. Čo však robiť, ak sa problematická situácia vyskytne?
Nakoľko šikanovanie je problémom už u mladších detí, možno by stálo za zváženie
venovať mu v etickej výchove primárneho vzdelávania väčší priestor, zaradiť ho primeraným
spôsobom ako tému do všetkých ročníkov a tiež pripraviť k tejto téme bohatší metodický
materiál, či už vo forme pracovných listov, metodicky pripravených sociálnych tréningov (napr.
videotréningov komunikácie, ktoré sa v preventívnych programoch už využívajú), hier, atď.
Z hodnôt, ktoré Valica, Fridrichová a kol. (2011) identifikovali v obsahovom štandarde
etickej výchovy prvého stupňa sa javia v riešení šikanovania ako dôležité priateľstvo, sloboda,
úcta, dôstojnosť, iniciatíva, čestnosť, humánnosť, ale aj hodnota ľudského života. Ak by sme
chceli do obsahového štandardu zaradiť v tematickom celku Komunikácia a asertivita nové
témy, týkajúce sa šikanovania, možno by sme sa mali zamyslieť, ktoré ďalšie hodnoty by sme u
menších detí chceli rozvíjať. Už deti mladšieho školského veku sú v dnešnej dobe zamerané
individualisticky, vysoko orientované na seba. Aby sme toto zameranie postupne zmierňovali,
mali by sme viac pozornosti venovať takým hodnotám, ako je altruizmus a pomoc, a v nej sa
zamerať na odvahu pomôcť sebe i druhým.
Pri snahe zaradiť problém šikanovania do obsahového štandardu etickej výchovy na
prvom stupni do tematického celku Komunikácia a asertivita narazíme na problém, že tento
ako samostatný neexistuje ani v jednom z ročníkov. Komunikácia i asertivita sú síce
zakomponované v desiatich základných témach etickej výchovy, ibaže v jednotlivých ročníkoch
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ich v rôznych podobách nájdeme v tematickom celku Postoje a zručnosti v medziľudských
vzťahoch, ktorý je koncipovaný dosť široko. Preto by pri inovácii obsahu etickej výchovy možno
stálo za zváženie vytvoriť tematické celky užšie koncipované, ktoré by na seba v jednotlivých
ročníkoch na seba nadväzovali. Komunikácia a asertivita by mohli byť jedným z nich. Práve
tento tematický celok by mohol byť obohatený o tému šikanovania. V prvom ročníku v podobe
výstupov, kde žiak napr. dokáže prejaviť pozitívny postoj k určitým sociálnym skupinám, vie
vyjadriť, čo mu je nepríjemné (spätná väzba) alebo kultúrne prejaviť, čo sa mu páči a čo nie. V
druhom ročníku napr. vie rozlíšiť prejavy rešpektujúcej a nerešpektujúcej komunikácie, dokáže
odpustiť, akceptuje špeciálne potreby všetkých detí alebo sa uňho prejavuje primerané
sebaoceňovanie - nepovyšuje sa nad ostatnými, dopraje druhým dobro. V treťom ročníku v
podobe výstupov, kde vie adekvátne reagovať na urážky, vysmievanie, kritiku, odmieta
manipuláciu a vo štvrtom ročníku dokáže vedome pracovať so svojimi emóciami, zvláda svoju
agresivitu, rozpozná prejavy šikanovania, pomenováva ich, bráni im, vie kultivovane zvládať
konflikty.
Deti táto téma zaujíma, v praxi pri rozhovoroch jej venujú veľkú pozornosť. Chcú sa o nej
rozprávať, pretože vedia, že sa môžu dostať do takejto situácie a potrebujú vedieť, ako sa v nej
zachovať. Otázkou ostáva, či by pri rozšírení potrebných tém stačila súčasná časová dotácia
predmetu. Je na zvážení každej školy, čo je pre ňu prioritou. V súčasnosti školy rozširujú počet
hodín cudzích jazykov alebo technických predmetov a možno by väčšia časová dotácia etickej
výchovy pomohla u detí viac rozvíjať žiaduce správanie.

ZÁVER
V súčasnej spoločnosti vidíme následky, ktoré spôsobujú rozdiely v postavení ľudí. Silní
idú tvrdo za svojimi záujmami, veľakrát i na úkor slabších. So šikanovaním sa stretávajú aj
dospelí ľudia. Tí však majú viac skúseností i väčšie možnosti sa brániť. Ťažšie to majú naši malí.
Ochrániť slabých pred silnými a bezohľadnými je základ humánnej výchovy. V tomto smere má
nezastupiteľnú úlohu etická výchova a dobrý učiteľ, ktorý nezakrýva oči pred problémami.
Šikanovaním sa počas minulých rokov zaoberali mnohí naši i zahraniční autori. V tejto
práci sme prezentovali názory viacerých z nich. Na tento jav pozerali očami praktikov, pretože
sa s ním stretávali vo svojej praxi. Takýmto človekom je aj učiteľ. Vo svojej práci často rieši
náročné situácie detí a je dôležité, aby dokázal pomôcť. Veľakrát to nevie pre nedostatok
informácií o problematike.
Zámerom tejto práce bolo pozrieť sa na šikanovanie bližšie a hľadať možnosti pomoci
prostredníctvom hodín etickej výchovy. Vychovať prosociálneho a empaticky cítiaceho človeka,
ktorý pozná hodnotu seba, ale i hodnotu druhého človeka, musí byť jej cieľom. V práci
hľadáme možnosti riešenia tohto problému z pohľadu asertívnej komunikácie. Pretože iba
asertívny človek môže takémuto umeniu naučiť iných vlastným príkladom. Potom bude možno
menej slabších.
Práca sa snaží byť ďalšou kvapkou prieskumov tak závažného javu. Veríme, že nie
poslednou.
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EMPATIA A ASERTIVITA
Iveta BELAIOVÁ
Abstrakt
Naša práca sa venuje rozvoju empatie a asertivity u žiakov mladšieho školského veku ako
dôležitého činiteľa pre rozvoj sociálnych vzťahov žiakov. Analyzujeme výchovu k asertivite a empatii v
súčasných Učebných osnovách etickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ. Hľadáme možnosti obsahovej inovácie v
tematickom celku Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch zameranej na rozvoj empatie a asertivity
vedúcej k efektívnej komunikácii a vzťahom s rovesníkmi.
Kľúčové slová: Asertivita, empatia, etická výchova.

ÚVOD
Človek ako tvor spoločenský je vo vzájomnej interakcii s tými ostatnými. Učí sa od
malička reagovať na rôzne situácie. Snaží sa presadiť sa, získať to, po čom túži. Spôsob
komunikácie, akým sa prezentuje v ceste za svojim cieľom by nemal obmedzovať ostatných, ale
ani sám by sa nemal dať obmedzovať.
V školskom prostredí žiaci nadväzujú kontakty, snažia sa získať postavenie v kolektíve,
komunikujú, obhajujú svoje práva a požiadavky. V každej triede sa stretávame so žiakmi, ktorí
sebavedome hlásajú svoju neomylnosť, ale aj s utiahnutými, neistými jedincami, ktorí svoje
názory neprezentujú. Sú to dva rozdielne protipóly. Každý z nich má určité nedostatky v
sociálnych zručnostiach, problémy vcítiť sa do pocitov spolužiakov, problémy otvorene povedať
svoj názor.
Našu prácu sme zamerali na význam asertivity a empatie žiakov mladšieho školského
veku, ako podmienke zdravých medziľudských vzťahov v škole. Venovali sme sa aj
rozpracovaniu tém asertivity a empatie v Učebných osnovách na 1. stupni ZŠ. Prácu sme
rozčlenili do štyroch kapitol. V prvej kapitole vysvetľujeme základné pojmy nachádzajúce sa v
práci, v druhej a v tretej kapitole sme sa bližšie zaoberali témami empatia a asertivita a štvrtú
kapitolu sme venovali začleneniu tém empatia a asertivita do Učebných osnov ZŠ a možnosti
inovácie obsahu v tematických celkoch Empatia a Asertivita v etickej výchove na 1. stupni ZŠ.

ETICKÁ VÝCHOVA
Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku alebo
morálne relevantné konanie a jeho normy. Slovo etika pochádza z latinského etos, čo v
preklade znamená zvyk, názor, charakter, spôsob myslenia.
„Cieľom etickej výchovy na školách je nielen informovať žiaka o etických zásadách, ale
pomáhať mu, aby si vytvoril na danú tému vlastný názor a osvojil si primerané postoje
a správanie“ (Lencz - Krížová,1993,s.3).
Etická výchova pomáha pri hodnotovej orientácii a formovaní postojov žiakov, učí ich
orientovať sa v životných hodnotách a vedie ich k pozitívnemu vnímaniu bytia. Vychováva
osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode,
spolupráca a prosociálnosť zaujímajú významné miesto.
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„Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v
morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Prosociálne správanie je také správanie,
ktoré prináša prospech druhej osobe alebo skupine osôb, nevyplýva z povinností a nie je
sprevádzané očakávaním aktuálnej odmeny“ (Štátny vzdelávací program SR, Príloha etická
výchova, 2011, s. 2).

EMPATIA
Slovo empatia pochádza z gréckeho „en“a „pátos“, pričom „en“znamená do a „pátos“cit,
ktorý bol v antickom Grécku predovšetkým nositeľom utrpenia a bolesti. Empatia či už
uvedomelá, alebo neuvedomelá je prirodzenou súčasťou nášho každodenného života.
Zachytiť jav, ktorý empatia predstavuje je veľmi zložité. Empatia sa objavuje v mnohých
súvislostiach a zahŕňa množstvo procesov, ktoré sú sami o sebe závislé od mnohých činiteľov.
Aj preto môžeme v odbornej literatúre nájsť množstvo definícií. „Empatia uľahčuje
a zjednodušuje komunikáciu medzi ľuďmi. Empatickí ľudia potrebujú málo slov, aby pochopili
a vžili sa do situácie a citov iných. Bez empatie pokusy o pomoc, darovanie, verbálnu útechu
a iné prejavy prosociálnosti môžu mať negatívny účinok, ak vychádzajú z nesprávneho
pochopenia skutočných potrieb alebo rozpoloženia druhých“ (Lencz - Křížová, 1993, s. 87).
„Podstatou empatie je tvrdenie, že človek má špecifickú schopnosť vžívať sa do
psychologického stavu iného človeka, s ktorým je v bezprostrednom kontakte, pričom toto
vžívanie vyvoláva psychické procesy, prostredníctvom ktorých si človek vie vyvolať obsah
afektov, emócií a myšlienok, ktoré prebiehajú v inom, a ich súvislosti, a tak dospieva
k pochopeniu druhého človeka“ (Páleník a kol., 1995, s. 23).

ASERTIVITA
Slovo asertivita pochádza z latinského slova „asercio“, resp. z anglického slova „to
assert“, čo znamená „tvrdiť, požadovať“.
Asertivita je komunikačná zručnosť adekvátnym spôsobom vyjadrovať svoje pocity,
názory a potreby vo vzájomnom pôsobení s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť
komunikovať, súhlasiť alebo nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity
alebo pasivity.
„Konať asertívne znamená konať v záujme svojich cieľov, svoje konanie kontrolovať
a niesť za neho a jeho dôsledky plnú zodpovednosť. Na druhej strane znamená rešpektovať
záujmy druhých ľudí, počúvať ich, snažiť sa porozumieť ich pocitom, chápať ich potreby
a želania a v rozličných situáciách sociálnej interakcie hľadať vzájomne prijateľné riešenia“
(Oravcová, 2002, s.70).

MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
Medziľudský vzťah je vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami. Mať dobré vzťahy
s ľuďmi okolo seba je jedna z najlepších a najvýznamnejších hodnôt v živote. Začlenenie
človeka do sociálnej štruktúry významne ovplyvňuje jeho duševnú pohodu i celkové zdravie.
Vďaka tomuto začleneniu človek získava a buduje sociálne vzťahy a rozširuje si svoju sociálnu
sieť. Pozitívne medziľudské vzťahy v rôznych oblastiach života môžeme vytvárať a udržovať
jedine vtedy, ak si osvojíme určité sociálne zručnosti a prenikneme do podstaty individuálnych
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vzťahov. Vzťahy sú okrem iného založené na vzájomnej dôvere, úprimnosti, tolerancii, ale
zároveň schopnosti robiť kompromisy, dokázať nezištne pomôcť, rešpektovať názory a postoje
iného človeka, jeho súkromie.

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI
Sociálne zručnosti jednotlivec uplatňuje v sociálnom kontakte. Sú prostriedkom
k dosahovaniu cieľov. F. M. Gresham ich definuje ako „situačne špecifické správanie, ktoré má
u detí a mládeže v školskom prostredí významné sociálne dôsledky, ovplyvňuje akceptáciu
spolužiakmi, obraz seba, školskú adjustáciu, školskú úspešnosť a hodnotenie sociálnych
zručností inými“. Rozlišuje päť zložiek sociálnych zručností: 1. kooperáciu, 2. asertivitu, 3.
zodpovednosť, 4. empatiu, 5. sebakontrolu (Gajdošová, 1998, s. 104).
Sociálne zručnosti nám umožňujú vyjadriť druhým to, ako sa cítime, čo od nich
potrebujeme. Je to schopnosť človeka vyjadrovať prirodzeným spôsobom svoje potreby,
hovoriť o svojich pocitoch a zámeroch, brať pritom ohľad na potreby druhých.

KOMUNIKÁCIA, EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
Pojem komunikácia pochádza z latinčiny (communicatio), ktorým v slovenčine
označujeme odovzdávanie, sprostredkovanie informácií, hodnôt a citov, ale vnímame ju aj ako
spájanie a súvislosť. Komunikácia je základnou zložkou interakcie medzi ľuďmi. Aby ľudia mohli
komunikovať, je potrebný určitý, spoločne známy súbor významov. Takýmto súborom môže
byť napríklad jazyk.
„Komunikácia je definovaná ako proces, ktorým sa uskutočňuje odovzdávanie, výmena
informácií medzi dvoma účastníkmi sociálnej interakcie, t.j. tým, kto informáciu vysiela
(emitent – odosielateľ) a ten, kto informáciu prijíma (percipient – prijímateľ)“ (Oravcová, 2005,
s.102).
Čo je komunikácia? „Je to každé vonkajšie vyjadrenie myslenia a zamýšľania sa.
Komunikáciu môžeme chápať predovšetkým ako prostriedok na vyjadrenie a vytváranie svojho
vzťahu k ľuďom a ľudským hodnotám“ (Ivanová - Kopinová, 2006, s. 8).
O efektívnej komunikácii hovoríme vtedy, ak sa podarí odoslať správu takým spôsobom,
že prijatá správa má rovnaký alebo podobný význam ako bola pôvodne zamýšľaná.

EMPATIA V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH U ŽIAKOV 1.STUPNA ZŠ
Podstata empatie
Podstatou empatie je vžiť sa do situácie druhého, pochopiť jeho emócie, motívy konania.
Vcítenie sa do situácie druhého ešte neznamená byť empatickým.
„Vžívanie sa stáva empatiou vtedy, keď zážitok vedome spracujeme a súvislosti, ktoré
sme pochopili v druhom človeku, pre vlastnú potrebu pomenujeme a interpretujeme“ (Páleník
a kol., 1995, s. 22). Empatia sa zakladá na pochopení citových procesov. Schopnosť empatie má
každý človek, len nie každý ju vie v danej situácii uplatniť.
Profesor Olivar rozlišuje dve zložky empatie – kognitívnu a afektívnu empatiu, čiže
poznávaciu a citovú zložku empatie. „Kognitívna empatia je vnímanie stavu druhej osoby
pomocou predstavivosti a to tak, že chápeme a istou mierou predvídame jej myšlienky, city
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a skutky. Afektívna empatia je emocionálna reakcia na city druhého. Predpokladá vcítenie sa
do citov druhého“ (Olivar,1992, s. 94).
Utváranie empatie v priebehu vývinu osobnosti
Utváranie empatie v priebehu vývinu osobnosti sa dá skúmať vo vzťahu dvoch procesov.
Prvým z nich je proces biologického a sociologického vývoja, druhým z nich je vplyv kultúr
a spoločnosti. Jeden z procesov prebieha svojvoľne, pričom spoločenské prostredie má iba
uľahčujúcu úlohu, druhý je úplne postavený na sociálno- psychologických momentoch
a takmer vôbec neobsahuje biologické momenty.
Vzťah medzi matkou a dieťaťom je od prvých dní života veľmi úzko spätý. Dojča ihneď
reaguje na matkin nepokoj či napätie, samo sa stáva nepokojným a rozplače sa. V tomto úzkom
citovom vzťahu dieťa empatickým spôsobom vníma citové alebo duševné zmeny svojej matky.
Komunikácia na základe telesného kontaktu, ktorá sa prejavuje pri starostlivosti o dojča
je prvým variantom neverbálnej komunikácie. Získame ju už v útlom veku a neskôr má
podstatný význam pri formovaní empatických schopností jedinca. V ďalšom období života sa
komunikácia dieťaťa rozširuje a vyvíja tak, ako sa rozvíja jeho schopnosť vnímania. Dieťa sa
naučí hovoriť. Od toho momentu sa reč stáva najdôležitejším regulačným prvkom vzťahu
dieťaťa a matky.
V tomto veku sa u dieťaťa začína ďalší proces, ktorý úzko súvisí s empatiou . Je to proces
učenia sa stotožnením, proces identifikácie. Dieťa si veľmi pozorne všíma a zapamätúva
správanie preňho dôležitých ľudí. Opakuje vzory a schémy správania. V detskom správaní sa
objavujú začiatočné formy roly, ktoré pozorujeme najmä pri hre. Takéto formy správania
zvyčajne posudzujeme ako napodobňovanie.
Rozvoj empatických schopností pokračuje s vývinom sociálnych vzťahov. V mladšom
školskom veku dieťaťa postupne rastie úloha týchto vzťahov, v porovnaní so vzťahmi
k rodičom. Dieťa prichádza do kontaktu s oveľa väčším počtom ľudí, včleňuje sa do skupiny
rovesníkov, pozoruje správanie a konanie iných, získava cenné skúsenosti. Pri hre a pri plnení
úloh hodnotí signály druhého dieťaťa z toho hľadiska ako sa k nemu správa. Prostredníctvom
týchto signálov, sa môže vzťah prehlbovať, pretrvávať, vyvíjať sa, ale aj ochladnúť. Môžeme
teda povedať, že čím je niekto úspešnejší vo svojich sociálnych vzťahoch, tým citlivejší musí byť
na spätné signály vysielané druhými ľuďmi. V školskom prostredí už v mladšom školskom veku
sa v kolektíve stretávame s deťmi, ktoré majú silne rozvinuté empatické schopnosti. Nemusia
vynikať v učení, ani byť centrom pozornosti skupiny. Sú to deti, ktoré nemajú problém nielen
vzťah vytvoriť, ale si ho aj trvalo udržať. Rovesníci s nimi radi spolupracujú a zabávajú sa,
vyberajú si ich do skupín pri plnení úloh, preferujú ich prítomnosť pri hrách. Deti s rozvinutými
empatickými schopnosťami spravidla vyrastajú v rodinnom prostredí, kde rodičia plne
uspokojujú emočné potreby dieťaťa, podnecujú ho pri vyjadreniach emócií, vedú otvorenú
komunikáciu a regulujú nadmerný sebazáujem dieťaťa smerom k jeho zníženiu.
Významnú úlohu pri vstupe do školy v rozvíjaní empatických schopností zohráva učiteľ.
Empatický učiteľ nepodriaďuje všetko len učebným plánom a nezužuje svoje nároky iba na
disciplínu a správanie žiakov. Vníma žiakov ako jedinečné osobnosti, chápe ich úsilie
o samostatnosť a sebarealizáciu, rešpektuje ich skupinové vzťahy. Ak chce učiteľ u žiakov
rozvíjať empatiu, musí byť sám k žiakom empatický, pracovať s nimi na báze empatického
porozumenia, rešpektovať jedinečnosť každého žiaka. Vo vzťahu učiteľ- žiak je dôležitá
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komunikácia, ktorou vyjadruje učiteľ svoj záujem, city, emócie, vlastnú osobnosť. Jeho
správanie môže mať na dieťa až taký veľký vplyv, že sa stáva pre neho identifikačným vzorom.
S nástupom puberty vznikajú nové potreby. Pre človeka sa zrazu významným stáva
obraz, ktorý vyvoláva v druhých ľuďoch. Do usmerňovania správania vstupuje teraz aj čoraz
viac regulačný systém dospelých, čo môže prechodne zmeniť organizáciu medziľudských
vzťahov. Pozornosť dospievajúceho sa stále väčšmi sústreďuje na uvedomené konvencie, na
spoločensky hodnotné prejavy a formy správania, sociálne vzťahy sa väčšmi prispôsobujú
kultúrnym šablónam (napríklad kultúrny vzor priateľstva, alebo chodenia s niekým) a skutočné
emocionálne stavy sú menej zaujímavé. Preto môže byť puberta vekom zníženej neverbálnej
citlivosti.
V období adolescencie prebieha v oblasti empatickej schopnosti veľmi rýchly vývin
a prirodzený vrchol dosahuje v období definitívneho ukončenia vývinu identity .
V období dospelosti sa vývoj empatickej schopnosti zväčša ustáli, alebo sa vyvíja len
veľmi málo (Buda, 1994).
Rozvoj empatie
Empatia je porozumenie emóciám a motívom konania druhého človeka. Aby sme boli
schopní takého vcítenia musíme vedieť odložiť svoje vlastné názory a zbaviť sa predsudkov.
Cieľom je pochopiť jednanie a pocity druhého človeka. Táto schopnosť môže byť človeku
vrodená, ale príliš často sa to nestáva. Väčšina z nás sa tejto schopnosti musí učiť a trénovať ju.
Schopnosť empatie nám môže byť nápomocná pri snahe pomôcť iným. Ak sa vcítime do
druhého človeka, máme väčšiu šancu nájsť pre neho účinnú pomoc. Schopnosť byť
empatickým nám môže pomôcť vo vzťahoch, ktoré žijeme, lebo dokážeme lepšie pochopiť
slová a chovanie svojho okolia a predísť tak zbytočnému pocitu sklamania a hádkam. Aby sme
sa čo najlepšie vedeli vcítiť do druhého človeka, musíme sa naučiť dobre pozorovať chovanie
ľudí v určitých situáciách a ich reakcie (verbálne aj neverbálne).
Činitele rozvíjajúce empatiu
Rozhodujúce je predovšetkým množstvo životných skúseností, situácií a zážitkov. Podľa
Budu existujú tieto činitele rozvíjajúce empatické správanie:
 Rodina a výchova v rodine rozvíjajú schopnosť empatie. Model empatického správania
sa rodičov najmä však podpora a prejavy lásky zo strany matky priaznivo vplývajú na
empatický vývin detí
 Medziľudské vzťahy s emocionálnym nábojom rozvíjajú empatiu najmä preto, že
 v ich rámci sa ustavične objavujú nové situácie, kde sa už nemožno viac orientovať
podľa navyknutých schém vnímania a kde je potrebné pochopiť partnerove
individuálne a osobité zážitky.
 Problematické javy, neúspechy a krízy v živote človeka nútia človeka prehodnotiť
vzťahy s ľuďmi, porozumieť iným ľuďom, ktorí sa ocitli v obdobnej situácii.
 Morálka, mravnosť, vzájomnosť a rovnosť v správaní si vyžadujú empatický výkon.
Správanie je riadené nielen pohnútkami a potrebami, ale aj citlivým vnímaním
druhého. V interpersonálnch vzťahoch súvisia empatické schopnosti so
zodpovednosťou, so schopnosťami, ktoré sa vzťahujú na základné vlastnosti a na
poznanie príčinnosti (Buda, 1994).
Činitele znižujúce empatiu
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„Schopnosť empatie zvyčajne mizne vplyvom choroby, ktorá je spätá so zhoršovaním
celkovej pozitívnej nálady, s bolesťami alebo s funkčnými poruchami. Nepríjemný stav vyvolaný
zlou náladou, fyzickou bolesťou alebo funkčnou poruchou zamestná takú veľkú časť
pozornosti, že pre tú jej časť, ktorá je nevyhnutná pre empatiu, nezostáva dostatok voľnej
energie“ (Buda, 1988, s.157).
Schopnosť empatie znižuje aj úzkosť a strach. Človek sa uzavrie do svojho vnútra
a prestáva vnímať vonkajší svet.
Na empatiu negatívne pôsobí aj neuspokojenie potrieb. Človek v záujme dosiahnutia
svojho cieľu venuje všetko svoje úsilie a prestáva sa zaujímať o svoje okolie a jeho problémy.
Schopnosť empatie znižuje aj alkohol, omamné látky, narkotiká, ktoré pri dlhodobom
užívaní vedú k narušeniu fungovania centrálnej nervovej sústavy.
Empatia v živote človeka
Empatia má významné a nezastupiteľné miesto v našom živote. V detstve, v dospelosti i
v starobe. V rodine, v škole, v zamestnaní. Nie každý má schopnosť byť rovnako empatický.
Niekto je prirodzene obdarený touto schopnosťou, iný sa jej učí. Zvyšovať a zlepšovať svoju
empatiu však môže každý.
Empatia nám dáva schopnosť a úprimný záujem vcítiť sa do myslenia a cítenia druhého
človeka, prežívajúceho svoj osud a svoje konkrétne problémy a ťažkosti. Vďaka empatii vieme
jeho problémy vnímať aj s jeho emóciami ako je strach, obavy, neistota. Pritom sa nesnažíme
zisťovať motívy a príčiny prežívania problému, ani ho hodnotiť. Empatia funguje v prítomnosti,
v danom čase, na danom mieste, s konkrétnym človekom. Empatia je proces pri ktorom sa
otvárame druhému človeku, je základom pokoja a porozumenia, je kľúčom ku kvalitnému
životu.

ASERTIVITA V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH U ŽIAKOV 1.STUPŇA
Vývoj chápania asertivity
Pojem asertivita je v súčasnom období veľmi populárny. Konať asertívne znamená konať
tak, aby sme dosiahli svoj cieľ a zároveň rešpektovali záujmy ostatných. Asertívne správanie je
priame, otvorené vyjadrovanie svojich názorov, presadzovanie oprávnených požiadaviek voči
ostatným, pričom nedochádza k manipulácii a zneužívania iných.
Autorom asertívnej komunikačnej metódy je americký psychológ Andrew Salter, ktorý
tento pojem použil prvý raz v roku 1947. V tréningoch správania zameraných na schopnosť
vyjadriť svoje požiadavky učil spontánnym reakciám, primeranému prejavu emócií,
primeranému vyjadreniu prianí a požiadaviek, umeniu trvať na svojich požiadavkách a tiež
schopnosti povedať "nie". Zároveň však za najväčšie víťazstvo považoval kompromis,
uspokojujúci všetky strany.
„Konať asertívne znamená konať v záujme svojich cieľov, svoje konanie kontrolovať
a niesť za neho a jeho dôsledky plnú zodpovednosť. Na druhej strane znamená rešpektovať
záujmy druhých ľudí, počúvať ich, snažiť sa porozumieť ich pocitom, chápať ich potreby
a želania a v rozličných situáciách sociálnej interakcie hľadať vzájomne prijateľné riešenia“
(Oravcová, 2005, s.131).
Deti sú prirodzene asertívne. Bez rozpakov predkladajú svoje požiadavky, odmietajú to,
čo sa im nepáči a nesprávajú sa manipulatívne, kým ich to dospelí nenaučia. Zdravo asertívne
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dieťa si udržiava vedomie vlastných potrieb a cieľov a to od tých najzákladnejších spojených
s bezpečím a citovým zázemím až po duchovné potreby spojené so sebarealizáciou.
Rodinným pôsobením a učením v sociálnych situáciách sa postupne učí dieťa svoje ciele
skrývať, potreby nebrať vážne, poprípade žiadne nemať a hlavne sa nevyjadrovať.
Asertivita je umenie presadiť sa a zároveň rešpektovať potreby druhých. Pomáha v
spolupráci s ostatnými. Byť asertívny znamená stáť si za svojimi právami bez toho, aby sme
ponižovali druhého. Uznávame právo druhého na jeho názor.
Štýly správania podľa teórie asertivity
Asertívne správanie je možné uplatňovať v každodennom živote. Niektorí ľudia sa
správajú asertívne úplne prirodzene, aj keď o asertivite nemajú žiadne vedomosti. Iní sa
asertívnemu správaniu musia učiť. Rozlišujeme štyri základné štýly správania:
1. Agresívne
Toto správanie je dominantné, za každú cenu sebapresadzujúce. Agresívne konajúci
jedinec neberie ohľad na ostatných, ich pocity ho nezaujímajú. Svoju pravdu obhajuje nahlas,
krikom, často s iróniou a sarkazmom v presvedčení, že práve jeho názor je skutočne pravdivý.
Pri komunikácii pozerá uprene, neuhýba pohľadom, používa gestá typu vzpriamený ukazovák,
ruky vbok, mimiku. Svojím vystupovaním dáva okoliu jasne najavo: Ja mám svoju hodnotu, to
ty si bezcenný.
Deti, ktoré sa takto správajú bývajú medzi spolužiakmi málo obľúbené, aj keď vďaka
svojej sile a moci si udržiavajú pozíciu vodcu skupiny, triedy. Toto postavenie sa mu darí udržať
najmä preto, že ostatní majú strach vyjadriť nesúhlas s jeho konaním. Boja sa, že práve oni sa
stanú terčom jeho agresívneho správania a navonok takéhoto agresora podporujú.
2. Pasívne
Človek správajúci sa pasívne nie je schopný presadiť svoje požiadavky, niekedy nie je
schopný ich ani vysloviť. Vo vystupovaní je neistý, podriadený, ustupuje požiadavkám iných.
Hovorí potichu, málo, váhavo, bočí pohľadom. Často sa odmlčí, mimika je nevýrazná.
Charakteristické je ochabnuté držanie tela s mimovoľnými pohybmi. Jeho prejavy jasne dávajú
najavo: Si hodnotný človek a ja nestojím za nič.
Aj pasívne dieťa majú okruh svojich kamarátov. Niektorí z jeho blízkosti majú tendenciu
ochraňovať ho, lebo sa nemôžu presadiť medzi silnejšími v kolektíve. Iným vyhovuje takýto
pasívny kamarát, lebo sami jednajú pasívne. Vzťahy medzi pasívnymi deťmi sú veľmi krehké,
lebo sa zväčša nedokážu postaviť a bojovať ani za práva svoje, ani za práva ostatných.
3. Asertívne
Asertívny človek hľadá viac spoluprácu než víťazstvo, požíva fair play. Vie obhájiť seba
samého, povedať nie, nebojí sa oponovať a cíti za seba zodpovednosť. Snaží sa mať kontrolu
nad svojím životom. Neverbálne sa prezentuje uvoľneným postojom, vzpriameným držaním
tela, jeho gestá sú v súlade s obsahom reči, mimika je uvoľnená, sprevádzaná úsmevom, počas
rozhovoru sa pozerá partnerovi do očí. Častejšie vyjadruje pozitívne veci. Do okolia jasne
vysiela: Ja mám svoju hodnotu aj ty máš svoju hodnotu.
Asertívne dieťa rieši svoje konflikty v pokoji, bez násilia. V kolektíve si buduje prirodzenú
autoritu. Na jednej strane nepotrebuje ponižovať iných, ani inými manipulovať, na druhej
strane sa ani nedá nikým manipulovať a ponižovať inými. Manipulátori a agresori to vycítia
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a neútočia naň. Vzťahy asertívneho dieťaťa sú založené na vzájomnom rešpektovaní. Často
tieto vzťahy prerastajú do dlhodobého priateľstva.
4. Manipulatívne
Manipulatívne správanie je záludné a nevypočítateľné tým, že sa nedá dlho rozpoznať.
Mnohokrát využíva citový nátlak, apelovanie na morálku, pomoc blížnemu, mieru
zodpovednosti a ďalšie hodnoty a humánne kréda. Spôsoby manipulácie môžu byť veľmi
rôznorodé, často bývajú závislé od typu osobnosti. Mávajú formu bezmocnosti, vyhrážania,
predstierania rovnakých záujmov alebo zakrývanie vlastných, v pozadí býva posilňovanie pocitu
sebauspokojenia, ovplyvňovanie toku informácií.
Človek, ktorý manipuluje iným, hovorí : Mohol by si mať hodnotu, keby si..
Dieťa, ktoré manipuluje inými, sa obklopuje najčastejšie rovesníkmi s nízkym
sebavedomím, s problémom rozhodovať sa alebo nedostatkom sebalásky. Tie sa nechávajú
manipulovať a viesť, i keď im často zdravý rozum hovorí, že argumenty manipulátora nedávajú
zmysel, pri lichôtkach cítia určitú neúprimnosť, ale nemajú dostatok vnútornej sily vzoprieť sa
mu. Vzťahy s manipulátormi bývajú povrchné a účelové. V školskom prostredí sa stretávame
s podmieňovaním priateľstva slovami: budem sa s tebou hrať, ak.. Manipulátor v žiackom
kolektíve často mení „priateľov“, alebo sa podľa potreby vracia k starým (Páleník a kol., 1995).
Asertívne ľudské práva
Ľudia medzi sebou komunikujú rôzne. Je to vplyvom ich povahy, komunikačných
modelov, ktoré prevzali aj nevedome vo svojej rodine, ale aj iných vlastností ako je empatia či
naopak, agresivita. Mnohí jednotlivci sa presadzujú na úkor druhých, nerešpektujú ich práva,
manipulujú s nimi a robia ich zodpovednými za svoje neúspechy. Asertívne práva slúžia na to,
aby sme zvládli svoj vnútorný pocit viny, ktorý v nás zanechalo manipulatívne správanie
niekoho iného, a aby sme sa vedeli lepšie obhájiť pred sebou samým, pretože tieto pocity viny
sa v nás často zvnútorňujú ako dôsledok autoritatívnej výchovy, kde autorita v podobe rodiča
či učiteľa v nás vnútri funguje ako „zlé svedomie“, ktoré však nemá so skutočným svedomím
takmer nič spoločné.
Správať sa asertívne znamená ostať sám sebou, trvať na svojich legitímnych právach
a nárokoch, ale pritom správať sa prosociálne a brať ohľad aj na legitímne práva druhého,
rozoznať tzv. manipulačné povery.
1. Právo sám posudzovať svoje vlastné chovanie, myšlienky a emócie a byť za ne sám
zodpovedný. Manipulačná povera: Nemal by si bezohľadne posudzovať seba a svoje
správanie. Musíš byť zhodnotený a posúdený autoritou, ktorá je múdrejšia ako ty sám.
2. Právo neponúkať žiadne výhovorky, ani ospravedlnenia vysvetľujúce tvoje správanie.
Manipulačná povera: Za svoje správanie skladáš účty aj iným ľuďom, mal by si všetko
čo robíš zdôvodniť a ospravedlniť.
3. Právo sám posúdiť mieru zodpovednosti za riešenie problémov ostatných ľudí.
Manipulačná povera: Voči niektorým ľuďom máš väčšie záväzky ako voči sebe. Mal by
si obetovať svoje vlastné hodnoty a prispôsobiť sa.
4. Právo zmeniť názor. Manipulačná povera: Ak si si už raz prisvojil určitý názor na vec
nemal by si ho meniť. Musel by si sa ospravedlniť alebo priznať, že si sa zmýlil, tzn. že si
nezodpovedný, budeš sa častejšie mýliť a si neschopný sám sa rozhodovať.
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5. Právo robiť chyby — a byť za ne zodpovedný. Manipulačná povera: Nesmieš robiť
chyby, a ak ich robíš, musíš mať pocit viny!
6. Právo povedať ja neviem. Manipulačná povera: Mal by si vedieť odpovedať na každú
otázku ohľadom tvojho správania, inak si nezodpovedný a zlý.
7. Právo byť nezávislý na dobrej vôli a mienke iných. Manipulačná povera: Ľudia v tvojom
okolí by mali mať k tebe kladný vzťah. Potrebuješ iných, bez nich sa nedá žiť. Je veľmi
dôležité, aby ťa mali všetci radi.
8. Právo robiť nelogické rozhodnutia. Manipulačná povera: Mal by si sa držať logiky
a zdôvodňovať to, čo robíš. Platí, že „logické – rozumné“.
9. Právo povedať ja nerozumiem. Manipulačná povera: Musíš byť citlivý a vnímavý. Musíš
vedieť predvídať potreby ľudí, musíš chápať iných aj bez toho, aby ti to jasne naznačili.
Ak to nedokážeš, môžu ťa považovať za necitlivého a ľahostajného. Musíš vedieť
predvídať.
10. Právo povedať je mi to jedno. Manipulačná povera: Musíš sa snažiť byť stále lepší, kým
nebudeš čo najdokonalejší. Asi sa ti to nepodarí, ale musíš sa snažiť a túto snahu aj
dostatočne prejavovať. Keď ti niekto naznačí, aké robíš chyby, v čom by si sa mohol
zlepšiť, musíš to vziať na vedomie. Musíš názory iných ľudí brať na vedomie a podľa
nich sa aj snažiť zmeniť (Oravcová, 2002).
Asertívne zručnosti
Asertivita je komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity,
názory a potreby v styku s inými ľuďmi. Je to schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť,
žiadať, kritizovať bez agresivity alebo pasivity, bez manipulácie.
K základným asertívnym spôsobilostiam komunikácie patria najmä tieto schopnosti:
 schopnosť vyjadriť svoju oprávnenú požiadavku (nárok). Táto spôsobilosť si vyžaduje v
prvom rade ujasniť si vopred, či ide naozaj o nárok. Oprávnenosť našej požiadavky
môže byť niekedy veľmi spornou záležitosťou, najmä ak sú čiastočne v práve obidvaja
partneri. Musíme tiež rozoznávať rozdiel medzi nárokom a láskavosťou, lebo láskavosť
je niečo, čo človek urobí pre druhého preto, že to chce urobiť.
 schopnosť povedať nie, primerane odmietnuť manipulatívne požiadavky druhých Ide
o odmietnutie neoprávnenej požiadavky, bez pocitov viny. Nízku alebo žiadnu
schopnosť odmietnuť manipulácie druhých ľudí majú ľudia, ktorí obetavo pomáhajú
iným. Pomáhajú nie preto, že chcú, ale preto, že nedokážu povedať nie. Často považujú
za ľahšie podvoliť sa silnejšej vôli druhých, ako hájiť svoje záujmy.
 schopnosť požiadať o láskavosť. Ťažkosti s požiadaním o láskavosť mávajú ľudia, ktorí si
myslia, že je povinnosťou druhých urobiť všetko, o čo požiadajú, alebo ľudia, ktorí majú
strach z odmietnutia, že ich prosbe nebude vyhovené. Požiadanie o láskavosť je
pomerne jednoduchou zručnosťou, ktorá vyžaduje najmä prekonanie zábran
a primeraný výber slov.
 schopnosť vyrovnať sa s kritikou. Táto schopnosť je založená na stotožnení sa s právom
na omyl, s právom na nedostatky a na ochote niesť následky, ale aj s právom nebyť
dokonalý podľa predstáv niekoho iného. Ide o schopnosť, ktorej uplatnenie v reálnej
situácii je asi najťažšie. Pokojné vypočutie si kritických poznámok na našu osobu
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a pokojná vecná reakcia na ne ukazuje, že názor druhých (hoci negatívny) na našu
osobu nás zaujíma, ale naše sebavedomie tento kritický názor neohrozuje.
 schopnosť začať, udržať a ukončiť komunikáciu. Táto asertívna zručnosť je úzko
spojená s úrovňou sebavedomia a empatie. Súvisí aj so schopnosťou a ochotou
poskytnúť informácie o sebe alebo nadviazať na informácie, ktoré poskytne partner.
 schopnosť vyjadriť svoje kladné a záporné pocity. Vyjadriť pocity znamená slovne
oznámiť, čo aktuálne prežívame v danej situácii, a tým aj jasne vyjadriť svoj postoj
k danej situácii.
 schopnosť vyjadriť a prijať pochvalu.
Mnohým ľuďom robí ťažkosti ako vyjadriť alebo prijať pochvalu. Vyjadrenie pochvaly,
teda pochváliť druhého je ťažké preto, že človek má tendenciu byť veľmi kritický k druhému.
Skôr si všimne negatívne ako pozitívne vlastnosti druhého človeka . Asertívna pochvala by mala
byť stručná, úprimná, konkrétna, bez náznaku sarkazmu a irónie. Rovnako tak reakcia na
pochvalu by mala byť stručná (ďakujem), alebo doplnená o vyjadrenie pocitov, ktoré pochvala
v nás vyvolala (teší ma, som rád a pod.).
Niektoré schopnosti môžu byť pre každého rôzne náročné, ale všeobecne za
najnáročnejšie sa považujú schopnosť vyrovnať sa s kritikou, schopnosť primerane niečo
odmietnuť a schopnosť vhodne začať, rozvíjať a ukončiť komunikáciu. Pre rozvoj asertívnych
schopností v praxi je možné využiť rôzne asertívne techniky.
Asertívne komunikačné techniky alebo asertívne komunikačné zručnosti sú formy
medziľudskej komunikácie, ktoré nie sú ani agresívne ani pasívne. Ako zručnosť potom
označujeme schopnosť použiť danú komunikačnú techniku v príslušnej situácii.
„Asertívne zručnosti predstavujú v podstate osvojené formy správania, naučené vzorce
reagovania, ktoré sú uplatniteľné v rozličných situáciách medziľudského kontaktu. Tréningy
asertívnych zručností sa zameriavajú na osvojenie postupov, techník, ktoré umožňujú efektívne
zvládnuť náročné situácie sociálnej interakcie“ (Oravcová, 2005, s. 137).
Najčastejšie sa uvádzajú tieto techniky nácviku asertívneho správania.
1.) Pokazená gramofónová platňa.
Technika, ktorá nás kľudným opakovaním toho, čo chceme, učí vytrvalosti v
presadzovaní svojho cieľa, bez nutnosti pripravených argumentov, alebo pocitu hnevu. Svoju
požiadavku formulujeme jasne, pokojne a jednoznačne. Umožňuje ignorovať manipulatívne
a argumentatívne pasce a trvať pritom na svojom, nenechajúc sa vtiahnuť do diskusie.
2.) Otvorené dvere.
Technika, ktorá nás učí prijímať kritiku tak, že pokoje priznávame svojmu kritikovi, že v
tom, čo hovorí, môže byť niečo pravdy. Svoju požiadavku formulujeme jasne, pokojne
a jednoznačne. Umožňuje nám pritom zostať konečným sudcom seba samého, aj toho,
čo robíme, prijímať kritiku kľudne, bez úzkosti či obrany, pričom neposkytuje kritikovi žiadne
posilnenie.
3.) Sebaotvorenie.
Technika, ktorá uvoľňuje sociálnu komunikáciu a redukuje manipuláciu prostredníctvom
kladných a záporných aspektov našej osobnosti a správania. Umožňuje pokojne vyjadriť aj také
názory, ktoré predtým viedli k prežívaniu úzkosti a viny.
4.) Voľné informácie.
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Technika, ktorá nás učí rozpoznávať v konverzácii tie prvky, ktoré sú pre nášho partnera
zaujímavé a dôležité a súčasne ponúkajú voľné - nevyžiadané informácie o sebe. Znižuje
hanblivosť pri začatí rozhovoru a obom partnerom uľahčuje jeho priebeh.
5.) Negatívna asercia.
Technika, ktorá učí prijímať vlastné chyby a omyly tak, že jednoznačne súhlasíme
s kritikou našich skutočných negatívnych kvalít, či už je to kritika konštruktívna, alebo
agresívna. Umožňuje posúdenie vlastného správania bez obrany, úzkosti, či popierania chyby,
pričom zároveň potláča zlosť a agresivitu toho, kto nás kritizuje.
6.) Negatívne vypytovanie sa.
Technika, ktorá vedie k aktívnej podpore kritiky, s cieľom použiť získané informácie (ak
sú konštruktívne), alebo ich vyčerpať (ak sú manipulatívne). Kritik je pritom vedený k väčšej
asertivite a k menšej závislosti od manipulatívnych manévrov.
7.) Selektívne ignorovanie.
Technika, ktorá tiež umožňuje vyrovnať sa s kritikou, tým, že na kritiku nereagujeme.
Dávame však jasne najavo, že sme počuli, no nevyjadrujeme sa.
8.)Prijateľný kompromis
Pokiaľ nie je ohrozená sebaúcta, je vhodné v rámci sebapresadenia ponúknuť pre obe
strany prijateľný kompromis (Páleník a kol., 1995).
Asertívne správanie v medziľudských vzťahoch
V styku s inými ľuďmi sa často stáva, že sa nevyhneme situáciám, ktoré sa veľmi ťažko
riešia. Väčšinou ide o nepríjemné momenty, keď niekto od nás niečo požaduje, čo nechceme
alebo nám nevyhovuje. Takéto situácie treba riešiť. k ich riešeniu každý pristupuje podľa svojho
uváženia. Prijateľnou formou reagovania v takýchto situáciách je asertivita. Aj žiaci v školskom
prostredí sa dostávajú do nepríjemných situácií, konfliktov, musia reagovať na požiadavky
iných. Aj keď im je zaťažko vyhovieť dôrazným prosbám, predsa nedokážu povedať nie.
Najčastejšie dôvody, prečo to nedokážu, je strach z odmietnutia, obava z následkov
odmietavého konania. Boja sa, že ostatní si o nich budú myslieť, že sú sebeckí, nepriateľskí,
boja sa, že stratia „priateľov“, že sa svojim konaním vystavia nebezpečenstvu odmietnutia
kolektívom a nebudú stáť v centre pozornosti. Práve v takýchto situáciách by mal pomocnú
ruku podať učiteľ. Vnímavý pedagóg si hneď všimne, že dieťa nie je v psychickej pohode
a hľadá príčiny nespokojnosti. Učiteľ v škole nielen deti vzdeláva, ale často rieši problémy
a spory medzi nimi, stanovuje pravidlá vzájomného chovania, učí ich k vzájomnému rešpektu
a sebaúcte. Učiteľ by mal byť neformálnou autoritou, ktorá je dôsledná v dodržiavaní pravidiel
bezpečnosti a správania žiakov, ale otvorená vypočuť si názory žiakov a dať im možnosť obhájiť
si ich.
Učiteľ komunikuje nielen so svojimi žiakmi, ale aj s ich rodičmi, so svojimi kolegami
a nadriadenými. Musí hľadať riešenia vzniknutých problémov, často pred očami svojich žiakov.
Pokiaľ učiteľ ovláda asertívne zručnosti a vie ich aj vhodne využiť, svojim vystupovaním ukazuje
východiská aj často z nepríjemných situácií. Má tak možnosť približovať a oboznamovať
s použitím asertívnych techník v praxi aj svojich žiakov. Tí postupne pochopia, v čom tkvie
asertívne správanie a odrazí sa to pozitívne aj na správaní k rovesníkom a dospelým.
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„Asertivita je taký spôsob správania a konania, ktorým človek úprimne, otvorene
a primerane situácii presadzuje svoje myšlienky, názory, postoje a city tak, aby neporušoval ani
svoje práva ani práva druhých ľudí“ (Kosová, 2000, s.24).

OBSAHOVÁ INOVÁCIA VÝUČBY ETV V TEMATICKOM CELKU POSTOJE
A ZRUČNOSTI V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH NA 1. STUPNI ZŠ
Etická výchova na 1. stupni ZŠ
Pre človeka je potrebné nielen vzdelanie, ale aj výchova a sebavýchova. Už v útlom veku
sa na príkladoch a modeloch správania a vzťahov v rodine kladú základy etiky a prosociálneho
správania dieťaťa. Tieto sa počas školskej dochádzky edukačným procesom prehlbujú, v
dospelosti sa utvrdzujú a využívajú. Na našich školách sa etická výchova ako vyučovací predmet
stala od 1. septembra 1993 povinne voliteľným predmetom v alternácii s náboženstvom pre 2.
stupeň základných škôl a v školskom roku 2004/2005 sa postupne začala zavádzať aj na prvom
stupni základných škôl. Opodstatnenosť zavedenia etickej výchovy ako vyučovacieho predmetu
potvrdzujú čoraz častejšie vyskytujúce sa negatívne javy v našej spoločnosti a škole, ako je
netolerancia, neznášanlivosť, šikanovanie, rasizmus a zvyšujúca agresivita.
Koncepcia vyučovania etickej výchovy na našich školách vychádza z prác profesora
Roche Olivara. Je to koncepcia založená na výchove k prosociálnemu správaniu.
„Prosociálny je človek, ktorý pociťuje radosť a bolesť druhých ako svoju vlastnú a to ho
motivuje, aby urobil niečo pre druhých aj vtedy, keď za to neočakáva nejakú odmenu. Ak urobí
niečo pre druhých, pociťuje radosť a hlboké uspokojenie, hlbšie ako pri uspokojení vlastnej
potreby“ (Kosová, 2000, s. 22).
Program etickej výchovy postupne rozvíja osobnosť, jej identitu, prosociálnosť
a asertívne správanie. Obsah etickej výchovy je koncipovaný do 10 základných tém a 6
aplikačných tém. k základným témam patrí aj téma asertivity a empatie.
Empatia v učebných osnovách 1. stupňa ZŠ
Empatické schopnosti dieťaťa sa začínajú rozvíjať už od útleho detstva, v rodine. Úlohou
etickej výchovy na školách je nadviazať na získané empatické schopnosti a prehĺbiť empatické
zmýšľanie a konanie žiakov tak, aby na veku primeranej úrovni boli schopní pochopiť
myšlienkové pochody, konanie a pocity druhých.
Tematický celok empatia bola v roku 1993 zaradená do vyučovania etickej výchovy v
druhom ročníku. V súčasnosti sa obsah tohto učiva presunul do tretieho ročníka. Autorky
metodickej príručky etickej výchovy pre 3. ročník charakterizovali empatiu ako „schopnosť
pochopiť a vycítiť, čo druhá osoba prežíva, čo cíti a na čo myslí. Empatia začína tam, kde
opustíme vlastné myšlienky, city a predstavy a začneme uvažovať o tom, ako by sme sa cítili v
situácii iného človeka alebo sa ho snažíme pochopiť, resp. i predvídať jeho konanie“ (Ivanová Kopinová, 2006, s.17).
Kľúčovými pojmami, ktoré sa v tejto téme preberajú a vysvetľujú sú súcit a krutosť,
ohľaduplnosť, láskavosť, sympatia, predvídanie, pochopenie konania a správania druhých,
radosť a smútok u seba a iných, odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku iných, záujem
o zdravotne postihnutých, chorých a starých ľudí, úcta k nim (Valihorová – Poliach, 2007).
Empatiu nemôžeme chápať a učiť oddelene, prvky empatie sa prelínajú vo všetkých
ročníkoch etickej výchovy primárneho vzdelávania.
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V prvom ročníku je výchovným cieľom etickej výchovy viesť k sebaúcte, autonómii
cítenia a myslenia, vytvárať prosociálne spoločenstvo detí, osvojovať si sociálne zručnosti
potrebné v sociálnych kontaktoch (Štátny vzdeávací program ISCED 1. Príloha etická výchova,
2011). Žiaci prichádzajú do nového kolektívu vrstovníkov. Ak sa chcú cítiť v kolektíve dobre, sú
nútení nadväzovať sociálne kontakty, určovať si základné princípy fungovania v skupine. Pri
komunikácii, hodnotení seba aj ostatných, pri posudzovaní rôznych javov ale aj pri prejavovaní
si sympatie alebo nesympatie, všade prejavujú určitú dávku empatie. Bez využitia empatie, ako
jedného prvku sociálnych zručností, nemožno budovať zdravé sociálne vzťahy.
V druhom ročníku je výchovným cieľom etickej výchovy rozvíjať komunikačné zručnosti
a učiť sa vyjadrovať city, prežívať radosť z napĺňania potreby byť akceptovaný inými a mať rád
iných, poznať svoje práva a povinnosti (Štátny vzdeávací program ISCED 1. Príloha etická
výchova, 2011). Žiaci pokračujú v budovaní a utužovaní sociálnych kontaktov. Objavujú svoje
pozitívne stránky, hľadajú možnosti, ako ich využiť v prospech iných. Musia sa vžiť do pocitov
ostatných, aby ich tvorivosť a iniciatíva bola efektívna.
ŠVP pre tretí ročník za výchovný cieľ určujú napomáhať zvnútorňovaniu prosociálnych
hodnôt a postojov, efektívne komunikovať s rovesníkmi, nadobúdať empatické a asertívne
zručnosti (Štátny vzdeávací program ISCED 1. Príloha etická výchova, 2011). V učebných
osnovách tretieho ročníka je zaradený aj samostatný tematický celok Empatia. Učivo je
rozložené v štyroch učebných témach:
 Hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných.
 Pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom vlastných zážitkov (u spolužiakov
a členov rodiny..).
 Odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku najbližších.
 Záujem o zdravotne -postihnutých, starých a chorých ľudí.
Jednotlivé témy na seba nadväzujú. Prvá téma sa venuje situáciám, ktoré vyvolávajú v
nás radosť a smútok, zisteniu, že pocit smútku i radosti prežíva každý jedinec. Druhá téma sa
venuje hľadaniu významu vlastných zážitkov ako prostriedku pochopenia situácie druhých. Žiak
zisťuje, že rovnaké podnety vyvolávajú u každého podobné alebo takmer identické vnútorné
prežívanie. Posledné dve témy obracajú viac pozornosť na prežívanie a cítenie iných,
pochopenie ich vnútorných pocitov, konania, ale aj o možnosti hľadania východiska z danej
situácie.
V štvrtom ročníku je výchovným cieľom etickej výchovy poznávať a uplatňovať si svoje
práva a plniť si povinnosti, osvojovať si sociálne normy správania, rozvíjať mravný úsudok,
prezentovať prosociálne vzory (Učebné osnovy, Etická výchova pre základné školy I. stupeň,
2004). Žiaci pokračujú v rozvíjaní komunikačných schopností, kladú sa základy kultivovaného
a empatického správania k osobám opačného pohlavia. V tomto ročníku sa stretávajú aj
s pojmom práva dieťaťa, reagujú veľmi citlivo na vykorisťovanie detí a sú solidárni s trpiacimi
deťmi vo svete. Zároveň nezatvárajú oči a neboja sa hovoriť aj o problémoch detí u nás,
o nedostatku pochopenia ale aj o deťoch v núdzi.
Etická výchova je zameraná na výchovu k prosociálnosti. Učí žiakov sociálnym
zručnostiam, ktoré sú prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa. Medzi empatiou a prosociálnym
správaním je veľmi úzky vzťah. Bez pochopenia empatie, bez pochopenia prežívania citov
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iných, bez vytvorenia si základov sociálnej empatie nemožno dosiahnuť prosociálne správanie
žiakov.
Asertivita v učebných osnovách 1. stupňa ZŠ
Dieťa od narodenia prirodzene vyjadruje okoliu svoje požiadavky, nároky, ale aj
nesúhlas. Vo väčšine prípadov býva rešpektované, jeho okolím je najbližšia rodina, milujúca
matka. So začlenením sa do kolektívu prichádza do styku s rovesníkmi. Dostáva sa do rôznych
sociálnych situácií, kedy si prestáva veriť, stráca sebavedomie, bojí sa vysloviť svoj názor alebo
presadiť si svoje právo. Dostáva sa do konfliktov s ostatnými členmi kolektívu a je nútené tieto
konflikty riešiť. Najviac si začíname problematické riešenie konfliktu medzi žiakmi uvedomovať,
keď sa stretneme s vonkajšími prejavmi jeho riešenia – zlosťou, hádkou, bitkou, agresiou.
Výchova k asertivite predstavuje zdravý model riešenia týchto problémov, schopnosť vytrvať
pri presadzovaní oprávnených požiadaviek aj napriek prekážkam, ktoré nám často spôsobuje
správanie okolia.
„Byť asertívny znamená, môcť vyjadriť svoje presvedčenie a názory a obhajovať svoje
oprávnené požiadavky priamo a úprimne s tým, že budeme rešpektovať oprávnené požiadavky
druhej osoby a poskytneme jej priestor na ich obhájenie. To umožňuje obom stranám veriť, že
dosiahnu uspokojivé riešenie a môžu sa vyhnúť prejavom pasívneho a agresívneho správania“
(Ivanová, Kopinová, 2006, s.19).
Asertivita je jednou z tém etickej výchov na školách. Kľúčové pojmy, s ktoré sa preberajú
v tejto téme s sú : asertivita, agresívne správanie, submisívne správanie, tlak skupiny
a manipulácia, súťaživosť, riešenie konfliktov, sebahodnotenie, sebarealizácia, sebapresadenie,
sebaovládanie, hnev, prosba, ignorancia, nevýhody submisívneho a agresívneho reagovania,
obrana svojich práv pred manipuláciou a útokom, vyjadrovanie vlastného názoru, oprávnená
a neoprávnená kritika, otvorená komunikácia, dodržiavanie pravidiel, odmietnutie zla (Etická
výchova: problémy teórie a praxe, 2007).
V prvom ročníku je výchovným cieľom etickej výchovy viesť k sebaúcte, autonómii
cítenia a myslenia, vytvárať prosociálne spoločenstvo detí, osvojovať si sociálne zručnosti
potrebné v sociálnych kontaktoch (Štátny vzdeávací program ISCED 1. Príloha etická výchova,
2011). Žiak prichádza do nového spoločenstva rovesníkov, kde sa kladú základy fungovania v
skupine. Práve tu sa stretáva s otvorenou komunikáciou ako východiskom asertívneho
správania. Zoznamuje sa s kolektívom, stanovujú sa pravidlá spolužitia v triede. Pri nadväzovaní
kontaktov komunikuje s ostatnými, vyjadruje svoje názory, ale aj presadzuje svoje práva. Snaží
si vytvoriť také zázemie v kolektíve, kde sa necíti byť ohrozený, potláčaný. Zisťuje, že ak ho
chce dosiahnuť, musí nielen poznať a presadzovať svoje potreby, ale aj rešpektovať potreby
ostatných, pomôcť im a vážiť si prednosti druhých. Vyjadruje stanovisko k pozitívnym aj
negatívnym javom v okolí. Musí použiť určitú mieru asertivity pri vyjadrení nesúhlasu
s bežnými nežiadúcimi javmi v triede – klamstvom, podvodom, vysmievaním, aby tak
spoluvytváral pozitívne vzťahy a klímu v kolektíve.
V druhom ročníku je výchovným cieľom etickej výchovy rozvíjať komunikačné zručnosti
a učiť sa vyjadrovať city, prežívať radosť z napĺňania potreby byť akceptovaný inými a mať rád
iných, poznať svoje práva a povinnosti (Štátny vzdeávací program ISCED 1. Príloha etická
výchova, 2011). Žiaci nadväzujú na predchádzajúce komunikačné zručnosti, učia sa nielen
počúvať iných, ale aj prijímať informácie o sebe od iných. Nie vždy sú to informácie pozitívne.
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Musia reagovať na tieto skutočnosti asertívne, bez hnevu, afektu, učia sa sebaovládaniu.
Chápu dôležitosť kultivovaného vyjadrovania negatívneho prežívania citov u seba, ale aj u
iných.
Stretávajú sa s iniciatívou, ktorá nie je pre nich prospešná a ohrozuje ich telesné alebo
duševné zdravie. Učia sa povedať nie navádzaniu na kradnutie, klamstvo, fajčenie, drogy,
alkohol, správne reagovať na rôzne situácie, s ktorými sa nestotožňujú a nesúhlasia s nimi.
Asertivita ako samostatná téma je zaradená do učebných osnov tretieho ročníka. Pre
túto cieľovú skupinu detí treba asertivitu chápať ako osvojenie si niektorých komunikačných
schopností, najmä
 požiadať o láskavosť
 presadiť svoje oprávnené nároky
 povedať nie, ak chcem povedať nie
 vyrovnať sa s kritikou
 prijať ocenenie a vedieť aktívne oceňovať iných (Ivanová, Kopinová, 2006).
Učivo o asertivite je spracované v týchto učebných témach:
 Právo na omyl a možnosť nápravy
 Význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch
 Rozvíjanie sebaovládania a jeho upevňovanie
 Prehlbovanie vzájomnosti a sebaúcty
 Súťaživosť a kooperácia
V prvej téme sa žiaci stretávajú s pojmom omyl v živote človeka, učia sa adekvátne
reagovať na svoj omyl ale zároveň aj omyl iného. Rozvíjajú pritom schopnosť ovládania sa,
hľadania nápravy a východiska. V téme Význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch sa žiaci
učia reagovať na krivdy a omyly ktorých sa dopustili iní voči nim. Učia sa pochopiť význam
odpúšťania a práva na omyl, požiadať o odpustenia, ale aj odpustiť. Tretia téma je venovaná
prehlbovaniu vzájomnosti a sebaúcty. V konfliktných situáciách vedie žiakov k tomu, aby
vystupovali bez zlosti, urážok a osočovania, vedie ich k ochote kultivovane diskutovať
o probléme, otvorene vyjadrovať svoje požiadavky na riešenie problému ale zároveň
rešpektovať dôvody konania druhej strany. Posledná téma sa venuje formám spolupráce v
žiackej skupine – súťaživosti a kooperácii. Žiaci chápu rozdiel medzi súťaživosťou
a kooperáciou. Učia sa spolupracovať – kooperovať- na určitej úlohe spoločne a uvedomiť si, že
výsledky práce jednotlivca ovplyvňujú výsledok celej skupiny. Keďže pracujú na spoločnej
úlohe, majú spoločný cieľ, musia vyjadrovať a presadzovať svoje názory a adekvátnym
spôsobom vyvracať nesprávne riešenia druhých členov skupiny, čím sa zdokonaľujú v
komunikačných zručnostiach.
Vo štvrtom ročníku je výchovným cieľom etickej výchovy poznávať a uplatňovať si svoje
práva a plniť si povinnosti, osvojovať si sociálne normy správania, rozvíjať mravný úsudok,
prezentovať prosociálne vzory (Štátny vzdelávací program ISCED 1. Príloha etická výchova,
2011). Žiaci sa učia popri vyjadrovaní svojich práv a nárokov rešpektovať práva iných so
zreteľom na rovnoprávnosť rás a pohlaví, tolerantne vystupovať pri komunikácii s inými. Popri
právach nesmú zabúdať na plnenie svojich povinností a prijímať zodpovednosť za ich plnenie.
Vedia rozlíšiť negatívny a pozitívny vplyv médií pri formovaní mladého človeka a jasne
formulujú nesúhlas s podsúvaním nevhodných vzorov a schém správania. Vo svojom okolí
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prezentujú prosociálne vzory ľudí a prvky prosociálnosti hľadajú a vyjadrujú aj vo svojom
konaní.
Asertivita ako jedna zo zručností komunikácie sa dostáva do popredia záujmu, pretože je
východiskom k spolupráci, dohode medzi ľuďmi. Základnou osou je snaha dohovoriť sa bez
agresivity, trpkosti a podráždenosti. Asertívne správajúci jedinec sa snaží vyjadriť to, čo chce.
Keďže chce, aby boli rešpektované jeho záujmy, snaží sa rešpektovať záujmy iných. Jedine
asertívne správanie rozvíja prosociálnosť a umožňuje rozvíjať v skupine prosociálne hodnoty.

NÁVRH INOVÁCII OBSAHU V TEMATICKÝCH CELKOCH EMPATIA
A ASERTIVITA
Etická výchova má špecifické postavenie v systéme vyučovacích predmetov. Na rozdiel
od väčšiny predmetov neposkytuje žiakom množstvo informácií, ktoré majú absorbovať.
„Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v
morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj
etických postojov a prosociálneho správania“ (Štátny vzdelávací program ISCED 1. Príloha
etická výchova, 2011, s. 2). Tak ako ostatné predmety má etická výchova v primárnom
vzdelávaní svoje ciele, ktoré sú vymedzené v Učebných osnovách:
 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, naučiť žiakov hodnotiť,
zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,
 naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primerané veku,
 umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
 umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy,
 podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
 formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov;
Tieto ciele sú všeobecné a ďalej rozpracované v jednotlivých tematických celkoch po
ročníkoch spolu s obsahom učiva. Tematické celky Empatia a Asertivita sú zaradené do obsahu
učiva etickej výchovy v treťom ročníku. Autorky metodickej príručky pre 3. ročník uvádzajú
výchovné ciele tematického celku Empatia:
1. Pochopiť podstatu a význam empatie
2. Na primeranej úrovni pochopiť práve prežívané myšlienky a city druhého
3. Vytvoriť elementárne základy sociálnej empatie (Ivanová - Kopinová, 2006).
Tieto výchovné ciele sú v štátnom kurikule definované ako obsahový a výkonový
štandard.
Obsahový štandard – žiak rozumie pojmom súcit, spolucítenie sa do iného Výkonový
štandard (socioafektívny)
 uvedomuje si význam vlastných zážitkov ako prostriedku pre pochopenie situácií
druhých ľudí
 učí sa vnímať situáciu chorých, starých a zdravotne postihnutých
Výkonový štandard (konatívny) - prejavuje pochopenie voči spolužiakom a chorým,
zdravotne postihnutým a ľuďom v núdzi (Štátny vzdeávací program ISCED 1. Príloha etická
výchova, 2011).
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Práve z týchto cieľov by mal učiteľ etickej výchovy vychádzať pri príprave na vyučovaciu
hodinu. Deti v mladšom školskom veku sa veľmi ľahko vedia vžiť do situácie osoby, s ktorou sa
stretávajú. Vedia pochopiť činy a pocity svojich spolužiakov a blízkych. Súcitia s postihnutými,
chorými ale aj chudobnými deťmi, ktoré vidia okolo seba. Snažia sa im v rámci svojich možností
pomôcť, podeliť sa. Veria, že všetko zlé sa raz skončí a ako v rozprávke dobro zvíťazí nad zlom.
Ťažšie je pre nich pochopiť problémy, ktoré sa týkajú nejakej skupiny ľudí alebo detí, s ktorými
sa nestretli, neprišli s nimi do priameho kontaktu. Tento problém majú ešte aj žiaci štvrtého
ročníka, pre ktorých je nepochopiteľné, prečo niektoré deti žijú v takých podmienkach, prečo
neodídu, prečo sa nesťažujú..
Do tematického celku Empatia by sme preto odporučili zaradiť viac situácií
z každodenného života, ktoré nám prináša dnešná spoločnosť a deti ich nevedia správne
vyhodnotiť a spracovať . Navrhovali by sme sa venovať téme nezamestnanosti rodičov, ktorí
chcú pracovať a jej dopadu na život v rodine, pocitom ich detí, ktoré prišli o zvyčajný životný
štandard. Ďalej by sme mali venovať problematike detí, ktoré pochádzajú z rozvedeného
manželstva, alebo ich vychováva iba jeden rodič. Tieto deti sa často cítia menejcenné, bývajú
utiahnuté, neisté, plačlivé a neraz ich správanie prechádza do vzdoru a agresie. Toto sú bežné
javy v dnešných školských kolektívoch a záleží aj na učiteľovi, ako problém v triede bude riešiť,
ako bude všímavý a sám svojim vystupovaním empatický, aby pomohol takto „poznačeným“
žiakom rovnocenne sa včleniť do kolektívu bez ponižovania, odstrkovania a vysmievania.
Podarí sa mu to len vtedy, ak aj ostatní žiaci pochopia potrebu spolucítenia a spolupatričnosti
a prejavia vysokú dávku empatie voči týmto deťom.
Všeobecné ciele etickej výchovy rozpracovali autorky metodickej príručky pre 3. ročník v
tematickom celku Asertivita ako tieto výchovné ciele:
1. Utvárať základy asertivity
2. Posilňovať individualitu osobnosti a schopnosť byť sám sebou
3. Osvojovať si nenásilné riešenie konfliktov (Ivanová, Kopinová, 2006).
Tieto výchovné ciele sú v štátnom kurikule definované ako obsahový a výkonový
štandard.
Obsahový štandard
 žiak vie, čo je omyl v živote človeka a pozná možnosti reagovania na svoj omyl i na
omyl iných
 vie vysvetliť pojem odpúšťanie
Výkonový štandard (socioafektívny)
 chápe súvislosti medzi súťaživosťou a kooperáciou
 chápe skutočnosť viny a odpustenia
 rozumie významu odpustenia a práva na omyl
Výkonový štandard (konatívny)
 pri konflikte je ochotný diskutovať, vnímať dôvody druhej strany
 vie požiadať o odpustenie a vie odpustiť
(Štátny vzdeávací program ISCED 1. Príloha etická výchova, 2011).
Každý jedinec prichádza do styku s ľuďmi, počúva ich názory, hodnotí ich konanie
a vyjadruje súhlas alebo nesúhlas. Prichádza ku konfliktným situáciám, ktoré je potrebné
vyriešiť konštruktívnym spôsobom. Aj žiaci sa dostávajú do šarvátok, sú svedkami chýb
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a nesprávneho konania. Majú tendenciu poukazovať na nedostatky a neadekvátne správanie
ostatných a skrývať svoje omyly. Nechcú si pripustiť svoje zlyhanie, ťažko prijímajú kritiku.
Priznanie k zlyhaniu berú ako stratu kreditu v skupine. Je veľmi ťažké naučiť žiakov priznať si
omyl, alebo podiel viny, reagovať na omyl iných, nahlas a jasne ich pomenovať. Ak to chce
učiteľ žiakov naučiť, musí sa najskôr sám zbaviť nálepky neomylného, poukázať na to, že každý
jedinec má svoje nedostatky, ale zároveň je aj niečím výnimočný.
Z výkonových štandard vyplýva, že žiak vie požiadať o odpustenie a odpustiť. Ak žiak
konal nesprávne, obmedzil práva iného, mal by s vedomím, že konal nesprávne, požiadať
o odpustenie. Nemalo by sa jednať len o formálny prejav, pretože s takým sa v praxi
najčastejšie stretávame, ale mal by vychádzať z vnútorného presvedčenia, že je koná správne.
Na druhej strane, ak bol žiak terčom nevhodného správania, mal by vedieť po ospravedlnení aj
odpustiť. Riešenie problematiky odpúšťania a priznania si viny je v školskom prostredí veľmi
náročné a splnenie vytýčeného cieľa diskutabilné práve pre formálnosť zo strany žiakov. Pri
riešení konfliktov musí byť pedagóg dôsledný a pozorný, dať šancu vyjadriť sa obom stranám,
aby spoločne našli východisko z danej situácie bez osobných urážok a osočovania.
Asertivitu ako jednu zo zložiek sociálnych zručností treba rozvíjať v každej situácii. Je
predpokladom správnej reakcie žiakov na nebezpečné situácie, pomáha odolávať rôznym
nástrahám, navádzaniu na zlé. Preto by sme tému Asertivita posilnili o asertívne správanie v
ďalších rizikových situáciách, ktoré sú v dnešnej dobe časté, napríklad navádzanie na
záškoláctvo, drogy, hranie automatov.
Asertivita kladie veľký dôraz na schopnosti komunikovať. z hľadiska asertivity je nutné
chápať komunikáciu ako vzájomne poskytovanie informácií, teda dialóg, nie len monológ.
Podmienkou asertivity je slušnosť. Keď dieťa naučíme slušne a pokojne reagovať, konflikty sa
nebudú rozvíjať do agresivity. Výchova k asertivite môže napomáhať k zlepšovaniu vzájomných
vzťahov medzi deťmi, vzájomného porozumenia a dôvery, smeruje k priamym a jasným
medziľudským vzťahom, ktoré nie sú v žiadnom prípade založené na strachu pred
„niekým“alebo „niečím“.

ZÁVER
V našej práci sme sa venovali problematike empatie a asertivity u detí mladšieho
školského veku. Ako učiteľka na základnej škole sa denne stretávam so žiakmi, všímam si, ako
sa jeden k druhému správajú a medzi sebou komunikujú. Nie vždy je to uspokojivý pohľad. Aby
sa táto skutočnosť zmenila k lepšiemu, je potrebné aby žiaci rozvíjali základné sociálne
zručnosti, ktoré budú využívať pri kontakte s okolím.
V práci sme sa zamerali na rozvoj asertivity a empatie ako podmienky efektívnej
komunikácie medzi rovesníkmi.
V prvej teoretickej časti práce sme pri vysvetľovaní pojmov empatia a asertivita
vychádzali z poznatkov získaných v odbornej literatúre. Zaoberali sme sa podstatou, vývinom,
rozvojom týchto sociálnych zručností a ich význame v zdravých medziľudských vzťahoch. Bližšie
sme sa venovali rozvoju empatických schopností a asertívneho správania u žiakov mladšieho
školského veku. Tu sme popri poznatkoch z odbornej literatúry využili aj vlastné skúsenosti,
nadobudnuté dlhoročnou pedagogickou praxou.
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Druhú časť práce sme venovali obsahovej inovácii výučby etickej výchovy v tematickom
celku Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch na 1. stupni ZŠ. Analyzovali sme obsah tém
Empatia a Asertivita v Učebných osnovách, výchovné ciele definované v štátnom kurikule ako
obsahový a výkonový štandard. Skonštatovali sme, že tieto témy sa prelínajú v celom obsahu
učiva prvého stupňa ZŠ. Odporúčali sme aktualizovať učivo o javy charakteristické pre súčasný
život.
Rozvíjať empatické schopnosti a asertívne zručnosti žiakov nie je len úlohou učiteľa na
hodinách etickej výchovy. Tento proces výchovy musí byť zakomponovaný do každého
vyučovacieho predmetu, musí sa realizovať v rámci mimoškolských aktivít, v rodinnom
prostredí. Iba tak sa nám podarí vychovať osobnosť s vlastnou identitou, ktorá sa slobodne
vyjadruje, presadzuje svoje práva. Osobnosť, ktorá je schopná prejavovať súcit, rozdeliť sa,
pomôcť bez toho, že by očakávala odmenu. Len tak sa nám podarí vychovať prosociálne
cítiaceho, mysliaceho a konajúceho človeka.
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MOŽNOSTI GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA
V ETICKEJ VÝCHOVE V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Zuzana LUKÁČIOVÁ
Abstrakt:
Cieľom práce je identifikovať možnosti integrácie globálneho rozvojového vzdelávania a etickej
výchovy v primárnom vzdelávaní. Východiskom práce je vymedzenie pojmov globálne vzdelávanie,
rozvojové vzdelávanie a globálne rozvojové vzdelávanie. V druhej časti sa práca zaoberá charakteristikou
tém globálneho rozvojového vzdelávania a to: previazanosť vecí, obrazy a ich vnímanie, sociálna
spravodlivosť, konflikt a jeho riešenie, zmena a budúcnosť. V tretej časti sa zameriava na prepojenie
obsahu a cieľov etickej výchovy a globálneho rozvojového vzdelávania. Popisuje témy globálneho
rozvojového vzdelávania vhodné pre primárne vzdelávanie : ľudské práva, chudoba a hlad, miléniové
rozvojové ciele.
Kľúčové slová: Rozvojové vzdelávanie, globálne vzdelávanie, chudoba, ľudské práva.

ÚVOD
Naši starí rodičia boli účastníkmi druhej svetovej vojny a často nám o jej hrôzach
rozprávali. Kto však bude rozprávať našim vnúčatám? Mladí ľudia v našej krajine vojnové hrôzy
nezažili. Kto im porozpráva, že aj dnes vo svete existuje bieda a hlad? Deti sú nútené pracovať,
sú zneužívané na nelegálne osvojovanie, transplantáciu, detskú prostitúciu a pornografiu. Vo
svete hrozia vojnové konflikty a zomierajú ľudia. O týchto témach sa doma nerozpráva. Mladí
ľudia sa stretávajú s vojnovými konfliktami, prírodnými katastrofami iba cez média. Často sú to
skreslené informácie, ktoré sa im zdajú neskutočne vzdialené. Nevnímajú ich ako realitu života.
z týchto dôvodov je zaradenie globálneho rozvojového vzdelávania (GRV) do vyučovania veľmi
potrebné. Prístup jednotlivca k prostrediu, v ktorom žije a k ostatným ľuďom je veľmi dôležitý.
Naše činy môžu Zemi a jej obyvateľom uškodiť alebo pomôcť, preto musíme viesť deti
k prebratiu zodpovednosti za svoje skutky. Naučme ich samostatne rozhodovať, správne
vyhodnocovať informácie, orientovať sa vo svete, byť otvorenými k novým poznatkom, aktívne
pristupovať k riešeniu problémov. Aby z našich detí nevyrástli egoisti, ktorí sledujú len svoj
vlastný prospech aj na úkor iných.
V našej práci sme sa rozhodli práve z týchto dôvodov venovať globálnemu rozvojovému
vzdelávaniu. Jeho úsilím je výchova a formovanie aktívneho človeka, ktorý si uvedomuje svoju
úlohu pri riešení problémov na globálnej úrovni. Cieľom práce je identifikovanie možnosti
integrácie globálneho rozvojového vzdelávania a etickej výchovy v primárnom vzdelávaní.
Práca je koncipovaná v troch kapitolách. Prvá je venovaná vymedzeniu pojmu globálne
rozvojové vzdelávanie. Druhá identifikuje ciele a obsah globálneho rozvojového vzdelávania. Je
to päť globálnych pojmov, ktoré sú základom vzdelávania pre rozvoj v rozvojových a zároveň i v
priemyselných krajinách: previazanosť vecí, obrazy a ich vnímanie, sociálna spravodlivosť,
konflikt a jeho riešenie, zmena a budúcnosť. Tretia sa zaoberá integráciou etickej výchovy
a globálneho rozvojového vzdelávania. Hľadaním prepojenosti cieľov a obsahu etickej výchovy
a globálneho rozvojového vzdelávania. Chceli by sme prispieť k rozšíreniu vedomostí o GRV
a jeho významnom prínose pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.
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VYMEDZENIE POJMU GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE
Globálne rozvojové vzdelávanie vzniklo z dvoch smerov: z rozvojového vzdelávania a
z globálneho vzdelávania v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Zaoberá sa problematikou
rozvojových krajín a chudobou vo svete.

ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE
Rozvojové vzdelávanie má v západnej Európe už tridsaťročnú tradíciu. U nás je to
pomerne nová záležitosť. Je doplnkovým učivom niektorých predmetov ako napríklad
občianska náuka, etická výchova, zemepis, náuka o spoločnosti, náboženská náuka. Objasňuje
súvis medzi globálnym dianím vo svete a rozvojovými krajinami. Podporuje aktivitu všetkých
občanov v celosvetovom úsilí za odstránenie chudoby a znevýhodňovania.
Ako prierezová disciplína zahŕňa témy z oblasti udržateľného rozvoja, ľudských práv,
ekologického, multikultúrneho, globálneho vzdelávania. Jej cieľom je pochopenie vzťahov
medzi životmi ľudí z takzvaných vyspelých a rozvojových krajín a podpora medzinárodnej
rozvojovej spolupráce.
Rozvojové vzdelávanie je dynamický proces, ktorého cieľom je:
 dosiahnutie komplexných vedomostí o rozvojovej problematike a vzájomnej závislosti
medzi lokálnymi a globálnymi problémami,
 podpora interkultúrneho porozumenia,
 podpora sociálnych zmien, ktoré by viedli k rovnosti, spravodlivosti a solidarite,
 podpora práv a povinností pre každého jednotlivca, ktorý by mal prispieť
k trvaloudržateľnému rozvoju.
Podľa organizácie The Development Education forum of CONCORD, inštitúcie
Developement Education, ktorá združuje mimovládne organizácie z 33 krajín Európy je
rozvojové vzdelávanie aktívny proces učenia sa, založený na hodnotách solidarity, rovnosti,
inklúzie a spolupráce. Umožňuje posun od globálnej informovanosti o medzinárodných
prioritách cez porozumenie príčin a dôsledkov globálnych problémov až po osobnú
angažovanosť a zodpovedné konanie. Posilňuje účasť všetkých občanov na boji proti
celosvetovej chudobe a sociálnom vylúčení. Snaží sa ovplyvniť smerovanie na národnej aj
medzinárodnej úrovni tak, aby bolo spravodlivejšie a sociálnejšie, s rešpektom k životnému
prostrediu, ľudským právam a trvalo udržateľnému rozvoju.
Môžeme teda stručne sumarizovať, že rozvojové vzdelávanie sa chápe ako prierezová
téma, ktorá objasňuje ľudské práva, trvalo udržateľný rozvoj, ekologické a multikultúrne
vzdelávanie. Jej cieľom nie sú len vedomosti, ale aktívna účasť na riešení problémov a nové
nápady.

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE
Globálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré otvára ľuďom oči a mysle voči realite sveta
a podnecuje ich k tomu, aby uviedli do sveta viac spravodlivosti, rovnosti a ľudských práv pre
všetkých. Globálne vzdelávanie je chápané tak, že v sebe zahŕňa rozvojové vzdelávanie,
vzdelávanie o ľudských právach, vzdelávanie o trvalej udržateľnosti, vzdelávanie pre mier
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a predchádzanie konfliktom a medzikultúrne vzdelávanie a je globálnou dimenziou vzdelávania
pre občianske práva a povinnosti. (Maastricht Global Education Declaration, 2002)
Podľa Britskej organizácie Development Education Association je to aktívny vzdelávací
proces, ktorý umožňuje ľuďom pochopiť vzťah medzi ich životom a životmi ostatných ľudí po
celom svete v meniacej sa globálnej spoločnosti, ktorá je multikultúrna a prepojená. Podľa
North-South Centre Rady Európy je to také vzdelávanie, ktoré otvára ľuďom oči voči svetovej
realite, a ktoré ich posilňuje v presadzovaní väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudských práv pre
všetkých.

GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE
Základom pre globálne rozvojové vzdelávanie boli práve tieto dva smery: rozvojové
vzdelávanie a globálne vzdelávanie. Na podnet mimovládnych organizácií vzniklo v
osemdesiatych rokoch 20. storočia. V, , Národnej stratégií pre globálne vzdelávanie na obdobie
rokov 2012-2016“sa bude na Slovensku používať termín globálne vzdelávanie, ktoré je
vnímané ako zastrešujúci princíp. Jeho súčasťou je globálne rozvojové vzdelávanie (vzdelávanie
o problematike rozvojových krajín a chudoby vo svete), environmentálne vzdelávanie,
multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie, ako aj vzdelávanie k ľudským právam v
globálnom kontexte.
Globálne rozvojové vzdelávanie je vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu
porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie a možnostiam
riešenia problémov s nimi spojených. Podnecuje všetkých zainteresovaných bez ohľadu na vek
ku skúmaniu otázok ako chudoba a ich prepojenie s každodenným životom. Narúšaním
stereotypov a podporou nezávislého samostatného myslenia sa snaží globálne rozvojové
vzdelávanie pomôcť rozvíjať aj praktické zručnosti a prispieť k pozitívnym zmenám v lokálnom
aj globálnom meradle.

CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH TÉM GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO
VZDELÁVANIA
Informácie, ktoré človek získava z okolitého sveta spracováva piatimi zmyslami. Aj obsah
globálneho rozvojového vzdelávania tvorí päť pojmov. Sú rovnako dôležité pre ľudí žijúcich v
priemyselných aj v rozvojových krajinách.

PREVIAZANOSŤ VECÍ
Hovorí sa, že všetko so všetkým súvisí. A keď všetko so všetkým súvisí, je to
predovšetkým o nás. Ľudský organizmus je jeden veľký systém. Každý orgán má svoju funkciu.
Ak zlyhá, ochorieme. Systém je členitý celok zložený z viacerých častí. Aj veci sú zložené
z určitých častí, fungujú na určitých princípoch. Ak niektorá časť vypadne alebo sa pokazí, vec
prestáva fungovať. Predstavme si napríklad auto. Ak nám dôjde benzín, nepohneme sa
z miesta. Ak sa pokazí motor, ostaneme stáť.
Aj naša Zem je jeden veľký celok, ktorý sa skladá z určitých častí a systémov. Medzi nimi
je krehká rovnováha. Ak sa naruší, niečo sa pokazí alebo zmení. Človek svojím konaním
ovplyvňuje svet, v ktorom žije. Či už negatívne alebo pozitívne. Nastávajú rôzne zmeny.
Napríklad znečistenie životného prostredia sa šíri bez ohľadu na štátne hranice. Zdokonalili sa
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komunikačné technológie. Pomocou internetu začali ľudia medzi sebou viac komunikovať na
medzinárodnej úrovni. Aby si lepšie rozumeli, začali sa učiť jazyky. Ak sa dohodli, začali sa
navštevovať a cestovať po svete. Vo svete vzniklo veľa medzinárodných organizácií
a korporácií.
Pochopenie previazanosti vecí umožňuje žiakom poznať systematickú povahu sveta.
Previazanosť je aj základom učebného procesu. V školskom vzdelávacom systéme je globálne
rozvojové vzdelávanie previazané s ostatnými predmetmi, je jeho súčasťou. Napríklad v chémií,
fyzike a biológii: procesy súvisiace s globálnym otepľovaním, nerastné suroviny a ich využitie
pri veciach dennej potreby ako komunikačné nástroje, jadrové zbrane ako hrozba súčasnosti. V
etickej a náboženskej výchove: tolerancia a empatia ako nevyhnutné vlastnosti v globálnom
svete, formovanie hodnôt na príklade rozvojovým krajinám, náboženské konflikty ako príčiny
globálneho napätia. Šport ako nástroj vymanenia sa z kruhu chudoby. Symetrická previazanosť
je vtedy, ak systémy spolupracujú na vzájomne prospešnom cieli. Ak nespolupracujú na
vzájomne prospešnom cieli, hovoríme o asymetrickej previazanosti, ktorá je nevýhodná pre
jednu zo strán.
Tabuľka T1 Previazanosť vecí (Fountain, 2007)
Ciel
e
Poznatky
Zručnosti
Postoje
 Poznanie systémov, ktoré
ovplyvňujú každodenný život
žiaka.
 Pochopenie sveta ako
systému, v ktorom sú všetky
prvky – ľudia, udalosti,
trendy, miesta – vzájomne
previazané.
 Uvedomenie si, že aj otázky
sú vzájomne previazané.
 Poznanie, že niektoré svetové
systémy fungujú spôsobmi,
ktoré sú výhodné pre určité
skupiny alebo krajiny, kým
pre ostatné sú nevýhodné.
 Pochopenie globálnych
súvislostí miestnych
rozhodnutí.

 Schopnosť efektívne
spolupracovať v skupine
pri dosahovaní
spoločného cieľa.
 Schopnosť hodnotiť
účinnosť spolupráce v
porovnaní so súťaživým
prístupom pri rôznych
typoch úloh.
 Schopnosť analyzovať
udalosti alebo trendy
a vidieť rôzne vrstvy
príčin, ako aj ich
mnohých potenciálnych
dosahov.

 Rešpektovanie potrieb
a pomoci všetkých
členov systému, či je to
v triede, na miestnej,
alebo globálnej úrovni,
alebo v ekosystéme.
 Pozitívne hodnotenie
spôsobov, ktorými
jednotlivci môžu
podporovať
 a získavať z celku
a naopak.
 Ochota spolupracovať
s ostatnými pri
 riešení problémov pre
dobro všetkých.

OBRAZY A ICH VNÍMANIE
Človek je ako špongia. Na ceste od narodenia po smrť prejde zmenami, ktoré formujú
a ovplyvňujú jeho charakter. Od detstva nasáva do seba poznatky, pozoruje okolie, získava
skúsenosti. Dieťa sa orientuje vo svete dospelých, učí sa. Najviac ho ovplyvňujú ľudia z jeho
najbližšieho okolia. Sú to rodičia, súrodenci, starý rodičia, učitelia.. Ich postoje a názory
odpozoruje dieťa mimovoľne. Posolstvá z rozprávok, filmov a ostatných televíznych programov
nasáva ako špongia. Preto sa stereotypy a predsudky objavujú už u dieťaťa v rannom veku.
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Predsudok je pochybený, zastaraný názor na isté spoločenské javy, obyčajne hlboko
zakorenený. Stereotyp je jednotvárny, ustálený, obvyklý vzorec chovania, konania a myslenia.
Agentúry, ktoré sa zaoberajú získavaním finančných prostriedkov na rôzne projekty, tiež
upevňujú stereotypy. Vo svojich propagáciách často zobrazujú hladné a špinavé deti. Darcom
tvrdia, že aj malý finančný príspevok dokáže urobiť zázraky. Vytvárajú obrazy, že všetci ľudia v
rozvojových krajinách sú hladní a špinaví. Nie je to pravda. Myslíme si, že pitnú vodu nemá
väčšina ľudí v Indii. V Indií má ale prístup k pitnej vode 86% ľudí. Myslíme si, že všetky deti v
Afrike hladujú. Podvýživou trpí menej ako jedna tretina. Televízia, by si udržala divákov,
zaplavuje obrazovky senzáciami a katastrofami. Ľudia nadobúdajú zdanie, že takéto veci sa
dejú iba v rozvojových krajinách, ktoré sú také zaostalé, že si nevedia pomôcť. Takéto
stereotypy škodia deťom, lebo im neposkytujú ucelené obrazy o živote v iných krajinách. Deti
musia pochopiť, že v kultúrach existujú rôzne tradície, zvyky, ktoré sú pre nás nepochopiteľné.
Keby sme však žili od malička v takejto krajine, boli by pre nás tieto veci samozrejmé.
Tabuľka T2 Obrazy a ich vnímanie (Fountain, 2007)
Ciele
Poznatky
Zručnosti
 Vedomosti o vlastnej
kultúre, dedičstve
a svetonázore.
 Vedomosti o iných
kultúrach vo vlastnom
spoločenstve a rôznych
častiach sveta.
 Chápať, že svetové názory
sa nemusia zhodovať v
medzinárodnom rámci a že
rôzne uhly pohľadu majú
vlastnú logiku a hodnotu.
 Vedomosti o bežných
stereotypoch o iných, ktoré
existujú v našej vlastnej
kultúre.
 Pochopenie zdrojov týchto
stereotypov.
 Vedomosti o technikách
využívaných v tlači
a vizuálnych médiách pri
tvorbe, prekrúcaní alebo
manipulovaní obrazov.

 Byť schopný rozoznať
predsudok, stereotyp
a egocentrický postoj –
vlastný aj iných.
 Schopnosť vnímať rôzne
uhly pohľadu v reči, tlači
a audiovizuálnych médiách.
 Schopnosť kriticky myslieť
obrazoch a informáciách,
ktoré dostávame z rôznych
zdrojov.
 Schopnosť využívať
vedomosti a predstavivosť
a získať tak kvalifikovaný
pohľad na spôsoby života,
postoje a vieru iných.
 Schopnosť popasovať sa so
stereotypmi, keď sa s nimi
stretneme v médiách,
inštitucionálnej praxi alebo
v styku s jednotlivcami
a skupinami.

Postoje
 Pozitívne hodnotenie
kultúrnej rozmanitosti,
alternatívnych názorov,
rovnosti a spravodlivosti.
 Rešpektovať a byť
otvorený voči tým, ktorý
sa zdajú iní.
 Úcta k obyčajným
ľuďom.
 Premyslená
a informovaná skepsa
voči obrazom, ktoré nám
predkladajú médiá a tlač.
 Ochota nájsť viac
informácií o obrazoch,
ktoré sa nám
predkladajú.

SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ

4
59

GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE V ETICKEJ VÝCHOVE

Každý človek je jedinečný. Jeho vlastnosti sú osobité. Potreby však majú všetci ľudia
spoločné. Počas života sa potreby vyvíjajú a menia z hľadiska kvality aj kvantity. Medzi
základné ľudské potreby patria strava, dostatok tekutín, spánok, bývanie, vzdelanie, zdravotná
starostlivosť. Ak niečo chýba, prejaví sa nedostatok. Prežívanie nedostatku ovplyvňuje
psychickú činnosť človeka. Každý má právo na uspokojovanie svojich potrieb. Uspokojovaním
jednej sa utlmujú niektoré iné. Napríklad uspokojovanie potreby bezpečia utlmuje potrebu
agresie, uspokojenie potreby lásky utlmuje potrebu presadiť sa.
V krajinách, kde sa tieto ľudské práva nenapĺňajú, nachádzame veľa príkladov sociálnej
nespravodlivosti. Ľudia, ktorí žijú v biede, nenapĺňajú svoje základné ľudské potreby. Nemajú
dostatočnú hygienu, zdravotnú starostlivosť, životnú úroveň. Diskriminácia tak isto marí rozvoj
jednotlivca. Či už je to diskriminácia založená na náboženstve, rase, rode alebo spoločenskej
triede. Nerozvíjajú sa jednotlivci, nerozvíja sa ani spoločnosť. 8 miliónov ľudí ročne zomiera
preto, že sú príliš chudobní na to, aby zostali nažive. Dá sa povedať, že denne zomiera
následkom chudoby vyše 20-tisíc ľudí
– presnejšie vyše 8-tisíc detí na maláriu, 5-tisíc matiek a otcov na tuberkulózu, 7500
mladých ľudí na AIDS a tisíce ďalších na hnačky a ochorenia dýchacieho ústrojenstva, ktoré
zabíjajú najmä hladom zoslabnutý organizmus. Chudobní zomierajú na klinikách, v ktorých
chýbajú lieky, v dedinách, kde nad posteľami nie sú siete proti komárom roznášajúcim maláriu,
v domčekoch z plechu v bedárskych štvrtiach veľkých miest, kde nie je prístup k pitnej vode
a hygiene. Extrémna chudoba znamená nielen nízky príjem, ale aj choroby, ktoré oslabujú
organizmus a znižujú šancu na zarobiť si na živobytie, nedostupnosť vzdelania, chronický hlad
a podvýživu, nedostatok vody, ničenie životného prostredia – odlesňovanie a eróziu pôdy.
(Jeffrey Sachs: Koniec chudoby, 2005)
Vo vyspelých krajinách sa chápe sociálna spravodlivosť ako výsledok usilovnosti
jednotlivca, jeho vôľa pomáhať chorým, slabším, nezamestnaným. Pojem ľudských práv je
dôležitou zložkou sociálnej spravodlivosti.
Tabuľka T3 Sociálna spravodlivosť (Fountain, 2007)
Ci
el
Poznatky
Zručnosti
 Vedomosti o široko prijímaných
 Byť schopný uplatniť
zásadách ľudských práv
ideály, ako sú sloboda,
a spravodlivosti (ako tie, ktoré
rovnosť
obsahuje Dohovor o právach
 a úcta k rozmanitosti, v
dieťaťa).
triede
 Pochopenie, že osobné, inštitučné
 a každodennom živote,
a spoločenské správanie, postoje
ako aj ich rozpoznanie v
a štruktúry môžu buď podporiť,
globálnom kontexte.
alebo oslabiť sociálnu spravodlivosť.
 Byť zástancom svojich
 Vedomosti o súčasných situáciách, v
práv a práv iných
ktorých nie sú ľudské práva uznané
(vrátane práva na
a sociálna spravodlivosť neexistuje
diskusiu, vyjednávanie
pre všetkých na miestnej aj globálnej
a asertivitu).
úrovni.
 Schopnosť prevziať
 Pochopenie, že práva sú spojené
zodpovednosť za vlastné
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Postoje
 Empatia s tými,
ktorým je upretá
spravodlivosť.
 Ochota konať
konštruktívne
a realisticky v
mene druhých.
 Záväzok brániť
nielen svoje práva,
ale prijať splniť aj
svoje povinnosti.
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s povinnosťami.

činy.

KONFLIKT A JEHO RIEŠENIE
„Confliktus“je slovo latinského pôvodu a znamená zrážku. Zrážku si predstavíme ako
prudký náraz pohybujúcich sa telies napríklad áut pri dopravnej nehode. Pri vnútornom
konflikte človeka hovoríme o zrážke dvoch protichodných motívov vo vedomí človeka. Pri
vonkajšom konflikte ide o zrážku, spor dvoch zúčastnených partnerov, ktorí majú pocit, že ich
záujmy sú nezlučiteľné. Nezhody však nevznikajú iba medzi jednotlivcami. Môže ísť o konflikty
aj medzi skupinami, spoločenstvami alebo národmi. Zobrazujú rozdielny pohľad na svet. Aj
televízia, aby zaujala divákov poskytuje obrazy plné násilia. Preto pre viacero ľudí konflikt
rovná sa násilie. Ak je však možné odpovedať na konflikt násilím, je to možné naučiť sa
odpovedať aj inak. Vzdelávací systém môže pomôcť mladým ľuďom získať lepší náhľad na
konflikt a jeho riešenie. Musia sa to však naučiť najskôr v prostredí, ktoré dôverne poznajú. Je
to rodina a škola. Riešiť konflikty medzi nimi a spolužiakmi, rodičmi, učiteľmi. Až potom
pochopia, že správny model riešenia konfliktov sa dá uplatniť aj v riešení národnostných
konfliktov a problémov. Mnohokrát vidíme veci okolo seba len ako biele alebo čierne. Buď
svieti slnko alebo prší. Buď je vojna alebo mier. Učenie o konflikte a jeho riešení je súčasne aj
jeho prevenciou. Konflikty sú súčasťou všedného jestvovania človeka. Človek často nevidí svoje
vlastné chyby a nedostatky. A ani to, že je príčinou konfliktov sám. Konflikty sú prirodzené
a bežné, môžu podporovať rozvoj. Vysvetľujú problematické okolnosti a pomery. Pomáhajú
rozvíjať ciele.
Tabuľka T4 Konflikt a jeho riešenie (Fountain, 2007)
Ciele
Poznatky
 Vedomosti o rôznych typoch konfliktov
(v súvislosti s hodnotami, potrebami,
zdrojmi), spoločných príčinách konfliktu
a potenciálnych výsledkoch.
 Pochopenie, že konflikt má mnohé rôzne
riešenia a násilie je len jedným z nich.
 Poznanie mnohých techník riešenia
konfliktu (napríklad sprostredkovanie,
arbitráž, vyjednávanie).
 Pochopenie, že mier má mnoho prejavov
a zahrnuje mier pre jednotlivca,
absenciu, tých štruktúr, ktoré spôsobujú
konflikt.

Zručnosti
 Zručnosť pre
pokojné riešenie
konfliktu, napríklad,
alternatívy,
klasifikácia,
kompromis,
rozhodovanie,
účinná komunikácia,
spolupráca s inými.
 Schopnosť uplatniť
tieto zručnosti v
osobnom živote a na
globálnej úrovni.

Postoje
 Hľadanie
mieru/zmieru
(vo všetkých
jeho prejavoch).
 Ochota konať v
mene mieru.
 Vedomie, že
konflikt môže
ponúknuť
príležitosť
tvorivého rastu
a pozitívnej
zmeny.
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ZMENA A BUDÚCNOSŤ
Každý je kováčom vlastného šťastia. Toto príslovie nás núti zamyslieť sa nad tým, ako
bude náš život napredovať a meniť sa. Každý z nás by mal žiť tak, aby sa nemusel hanbiť za
svoje konanie, a aby nemusel zatvárať oči nad svojim správaním.
Myslíme si, že sa môžeme pripraviť na našu budúcnosť učením. Ale život prináša zmeny.
V minulosti mamy učili prať svoje dcéry v potoku. Ale ich dcéry mali práčky. Vnučky mali práčky
aj so žmýkačkou. Pravnučky mali automatické práčky. Prapravnučky majú automatické práčky
a sušičky. Nepoznali auto, mobil, televízor. Dnes sa svet mení neporovnateľne rýchlejšie ako v
minulosti. Nie sú to len technické zmeny. Stojíme pred hrozbou, ktorá presahuje medzinárodné
hranice. Je to preľudnenie planéty, nedostatok pitnej vody, smrteľné choroby, nedostatok
energie. Dnes chodí do školy potomstvo, ktoré bude v budúcnosti riešiť základné problémy,
ktoré sme my nedokázali rozlúsknuť. Napríklad stabilizovať svetovú ľudnatosť, zamedziť
klimatickým zmenám, zastaviť úbytok lesov, chrániť biologickú rozmanitosť, obmedziť
nadbytočnú spotrebu potravín. Tomuto všetkému budú musieť čeliť v časoch, kedy budú
vychádzať na povrch rasové a sociálne konflikty. Rýchle zmeny na globálnej úrovni spôsobujú,
že sa mladí ľudia cítia bezmocní.
Vzdelávanie o budúcnosti by malo pripraviť žiakov na to, že budúcnosť nie je daná.
Existuje mnoho typov budúcnosti. Povzbudiť ich, aby predvídali dôsledky svojho konania, aby
sa zamysleli v akej spoločnosti chcú žiť o 30 rokov. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť
nepretržite plynie na časovej osi. Naše minulé konanie môže ovplyvniť našu prítomnosť,
konanie v prítomnosti ovplyvní našu budúcnosť. Vzdelávanie pre budúcnosť by malo poskytnúť
študentom dostatok sebadôvery na to, aby verili vlastným schopnostiam, že ak sa zmením ja,
zmení sa aj svet.
Tabuľka T5 Zmena a budúcnosť (Fountain, 2007)
Ciele
Poznatky
 Vedomosti o hlavných
témach vývoja, trendoch,
o minulosti a prítomnosti.
 Vedomosti o hlavných
faktoroch, ktoré
spôsobujú zmenu.
 Pochopenie rozdielu
medzi krátko a dlhodobou
zmenou, a medzi
želateľnou a neželateľnou
zmenou.

Zručnosti
 Schopnosť myslieť v
hypotézach.
 Schopnosť myslieť na
rôzne alternatívy a ich
výsledky.
 Schopnosť analyzovať
a hodnotiť alternatívy.
 Schopnosť prenášať
poznatky a zručnosti do
konkrétneho konania na
miestnej, regionálnej
a globálnej úrovni.

Postoje
 Viera vo vlastnú
schopnosť v vytvoriť
pozitívnu zmenu.
 Dôvera v budúcnosť,
nepripustiť si že, sa
môžeme stať obeťami
veľkých globálnych
udalostí a problémov.
 Pripravenosť prakticky
konať tak, ako je vhodné
pre našu situáciu.

INTEGRÁCIA ETICKEJ VÝCHOVY A GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA
Vymedzením cieľov a obsahu globálneho rozvojového vzdelávania a etickej výchovy
(ETV) sa pokúsime nájsť prienik, aby sme pochopili ich integráciu.
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POROVNANIE CIEĽOV ETICKEJ VÝCHOVY A GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO
VZDELÁVANIA
Ako sa mení doba, tak sa neustále vyvíjajú aj ciele výchovy, podliehajú zmenám
a evolučným tendenciám. Predpokladanými faktormi, ktoré zmeny podmieňujú sú politické
a ekonomické pomery v spoločnosti, obraz človeka, jeho svetonázor a zmysel života.
Základným cieľom výchovy na 1. stupni je utváranie plnohodnotnej osobnosti človeka.
Podľa psychických procesov učiacich sa rozdeľujeme ciele GRV na kognitívne, ktoré
zahŕňajú oblasť vedomostí, intelektuálnych zručností, poznávacích schopností. Afektívne
zahŕňajú citovú oblasť, oblasť postojov, hodnotovej orientácie a sociálno- komunikatívnych
zručností. Ich dosahovanie je hlavným zámerom výchovy, preto sa nazývajú aj výchovné ciele.
Psychomotorické zahŕňajú oblasť motorických zručností a návykov za účasti psychických
procesov. Prevládajú v praktickom vyučovaní, nazývajú sa tiež výcvikové ciele. (Turek, 2008)
Afektívne ciele GRV:
 prijímať zodpovednosť za seba a vnímať svoju úlohu vo svete,
 pociťovať potrebu aktívne sa podieľať na riešení miestnych problémov a prispievať
k riešeniu problémov na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni,
 vnímať a akceptovať výhody vzájomnej spolupráce,
 rešpektovať odlišné názory a pohľady na svet,
 solidarizovať sa s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach,
 prevziať zodpovednosť za správanie, ktoré zabezpečí trvalo udržateľný život na Zemi,
chápať vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta a rôznych dimenzií
rozvoja,
 vnímať svoje možnosti aktívne sa podieľať na rozvoji na lokálnej i globálnej úrovni.
Kognitívne ciele GRV:
 poznať príčiny a dôsledky najdôležitejších globálnych problémov,
 porovnať rôzne koncepty chápania rozvojových teórií, ľudských práv, či globalizačných
javov,
 kriticky analyzovať príčiny a dôsledky ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v
rôznych oblastiach sveta,
 rozoznať rozdiely v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej situácii v rôznych
oblastiach sveta,
 poznať rôzne aspekty príčin a dôsledkov rozdielov,
 poznať hlavných aktérov rozvojovej spolupráce a svoje možnosti, aktívne sa podieľať
na rozvoji na lokálnej i globálnej úrovni,
 zhodnotiť prečo a akým spôsobom sa uskutočňuje rozvojová pomoc.
Psychomotorické ciele GRV:
 využívať nástroje demokracie pri podieľaní sa na verejnom živote (volebné právo,
petičné právo, právo na slobodný prístup k informáciám, právo na združovanie),
 dokázať vymedziť problém, analyzovať ho, hľadať rôzne riešenia, vybrať najvhodnejšie
riešenie a využívať pri jeho riešení vlastné skúsenosti i skúsenosti ostatných,
 odhadnúť svoje schopnosti a hľadať možnosti, ako ich využiť pri riešení problémov,
 uvedomovať si zodpovednosť za svoje rozhodnutia pri riešení problémov,
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efektívne spolupracovať s ostatnými ľuďmi,
na základe informácií si vytvoriť vlastný názor a podporiť ho argumentmi,
vedieť prijať názor ostatných a korigovať svoj pôvodný názor,
využívať empatiu pri poznávaní situácie ostatných,
myslieť systémovo a hľadať súvislosti. (Národná stratégia pre globálne vzdelávanie,
2012)

Tabuľka T6 Porovnanie cieľov ETV a GRV
Ciele ETV

Ciele GRV

 Viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu
a mysleniu, naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať
stanoviská, rozlišovať dobro od zla.
 Naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie,
dôvody a prvky prosociálneho správania
primerané veku.
 Umožniť žiakom spoznať zásady dobrých
medziľudských vzťahov.
 Umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali
prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy.
 Podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností.
 Formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.

 Poznať celkové vedomosti
o rozvojovej problematike.
 Chápať súvislosti medzi miestnymi
a svetovými problémami.
 Podporovať interkultúrne
porozumenie.
 Podporovať sociálne zmeny, ktoré
by viedli k rovnosti, spravodlivosti,
solidarite.
 Podporovať práva a povinnosti
každého jednotlivca.
 Prispievať k trvaloudržateľnému
rozvoju.

Hlavným cieľom etickej výchovy je podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP)
vychovať prosociálneho človeka. Teda človeka, ktorý je sám sebou, má kladný vzťah k životu,
zrelý morálny úsudok, koná v súlade so svojimi zásadami, riadi sa etickými pravidlami.
k tomuto vzoru človeka sa snaží svojimi cieľmi priviesť aj globálne rozvojové vzdelávanie, len na
vyššej globálnej úrovni. Obidve výchovy vedú žiakov k diferencovaniu dobra od zla, k sebaúcte,
k zosobneniu prosociálnych hodnôt a postojov. k hodnoteniu a zaujímaniu stanovísk,
k rozvíjaniu sociálnych zručností. Umožňujú im poznať zásady dobrých vzťahov medzi ľuďmi,
aby dokázali formovať spoločenstvá žiakov, ktoré medzi sebou spolupracujú a dokážu sa
dohodnúť. Vedú ich k otvorenej komunikácii, ktorá slúži ako prostriedok na vyjadrenie svojho
vzťahu k ľuďom a pozitívnym ľudským hodnotám. Ich cieľom je vychovať zo žiakov aktívnych
občanov, ktorí raz budú pozitívnym spôsobom sa zaujímať, ovplyvňovať a riešiť globálne
problémy.

POROVNANIE OBSAHU ETV A GRV
Obsah predmetu etická výchova vychádza zo vzdelávacej oblasti, , Človek, hodnoty
a spoločnosť.“Na túto vzdelávaciu oblasť vyčlenil ŠVP 1 hodinu. Predmet je charakterizovaný
ako povinne voliteľný predmet na 1. stupni. Tvorí ho 10 základných a 6 aplikačných tém.
V každom ročníku je vymedzených 5 tém:
1. ročník ZŠ: Prvky prosociálneho správania v detskom kol.ektíve, Postoje a zručnosti
medziľudských vzťahov, ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie druhých, Naša
rodina.
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2. ročník ZŠ: Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov, Tvorivosť, Iniciatíva, Vyjadrovanie
citov, Naša trieda – spoločenstvo detí.
3. ročník ZŠ: Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov, Vcítenie sa do prežívania iných,
Riešenie konfliktov, výchova k zmierlivosti, Pomoc, darovanie, delenie sa, Naša škola.
4. ročník ZŠ: Sociálne postoje a zručnosti medziľudských vzťahov, Reálne a zobrazené vzory,
Rozvoj tvorivosti a iniciatívy, Napĺňanie Dohovoru o právach dieťaťa, Náš región – vlasť.
Obsah prierezovej disciplíny GRV sa neustále obmieňa, lebo by mal reagovať na aktuálne
zmeny vo svete. Preto základné tematické celky, zahŕňajú čiastkové témy, ktoré sa môžu
aktuálne dopĺňať.
Tabuľka T7 Tematické celky a témy GRV
Tematické celky GRV
Témy GRV
Aspekty globalizácie. Ekonomická globalizácia
- svetový obchod. Udržateľný rozvoj.
Migrácia.
Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc
SR a Európskej únie (EÚ). Dobrovoľníctvo v
rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci.
Globálne problémy a rozvojová spolupráca.
Spravodlivý obchod a etické podnikanie.
Rozvoj, koncepcia rozvoja, princípy. Miléniové
rozvojové ciele. Chudoba a nerovnosť.
Zdravie.
Stereotypy a predsudky. Xenofóbia, rasizmus,
Multikulturalizmus.
intolerancia. Kultúrna identita, kultúrne
rozdiely, náboženské rozdiely.
Zmena klímy. Odpady. Environmentálna
Životné prostredie s ohľadom na globálne
migrácia. Vzduch, voda, pôda. Využívanie
aspekty.
prírodných zdrojov. Alternatívne zdroje
energií.
Ľudské práva a občianske práva. Práva
Ľudské práva.
dieťaťa. Rodová rovnosť. Demokracia a dobré
vládnutie.
Ak porovnáme obsah predmetu etická výchova a prierezovú tému globálne rozvojové
vzdelávanie zistíme, že sú navzájom previazané. Tolerancia a empatia sú nevyhnutné vlastnosti
v globalizovanom svete. Otvorená komunikácia je najprirodzenejším prostriedkom na
získavanie informácií. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta posilňuje osobnosť človeka, aby bol
tolerantný nielen k svojim chybám, ale aj k chybám iných. V praktickom živote je tvorivosť
oveľa dôležitejšia ako získané vedomosti alebo rutinné riešenie problémov. Komplexná
prosociálnosť zahŕňa prosociálne správanie jednotlivca k skupine, k národu, k menšine, k celej
ľudskej spoločnosti.
Globalizácia a vzájomná prepojenosť.
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Tabuľka T8 Porovnanie obsahu ETV a GRV

Témy ETV

Témy GRV

Otvorená komunikácia.
Ľudská dôstojnosť a sebaúcta.
Pozitívne hodnotenie iných.
Tvorivosť a iniciatíva.
Komunikácia a vyjadrenie citov.
Empatia.
Asertivita.
Schopnosť výberu žiaducich a reálnych vzorov.
Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa –
prosociálnosť v medziľudských vzťahoch.
Komplexná prosociálnosť.
Etika- hľadanie koreňov prosociálneho správania.
Náboženstvá – tolerancia a úcta.
Rodina, v ktorej žijem.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu.
Ochrana prírody a životného prostredia.

Miléniové rozvojové ciele.
Globalizácia.
Rodová rovnosť.
Vzdelanie.
Životné prostredie.
Zdravie.
Chudoba a hlad.
Fair trade.
Média.
Svetový obchod a dlh.
Demokracia a občianska spoločnosť.
Vojnové konflikty a terorizmus.
Menšiny, utečenci, migrácia.
Demografický vývoj vo svete.
Humanitárna a rozvojová pomoc.
Ľudské práva.
Xenofóbia a diskriminácia.
Vhodné témy pre žiakov 1. stupňa sú: Ľudské práva, Chudoba a hlad, Miléniové
rozvojové ciele.

ĽUDSKÉ PRÁVA
Prečo by sme sa mali učiť o ľudských právach? Pretože ich rešpektovanie môže ochrániť
človeka a svet pred genocídou a vojnou, lebo v každom z nás sú zakorenené predsudky
a netolerantné správanie. Človek nie je tvor dokonalý. Má potreby, ktoré sa snaží uspokojiť. To
však neznamená, že na všetky potreby má aj práva. O práve hovoríme vtedy, keď nám ho
zabezpečuje zákon. Ľudské práva možno charakterizovať ako základné práva a slobody, ktoré
patria každému človeku od narodenia, bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, štátnu príslušnosť. Sú
neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
Z hľadiska historického vývoja poznáme tri generácie ľudských práv. Prvá generácia
zahŕňa občianske a politické práva. Druhú generáciu tvoria hospodárske, sociálne a kultúrne
práva. Tretia generácia sú práva solidarity. Presahujú hranice regiónov, štátov, kontinentov. Sú
obsiahnuté iba v nezáväzných dokumentoch. Na ochranu medzinárodných ľudských práv
dohliada Organizácia spojených národov (OSN) a na európskej úrovni Rada Európy.
Špecifickou kategóriou sú práva žien a detí, ktoré patria k najviac ohrozeným
obyvateľom. V roku 1959 prijala OSN Deklaráciu práv dieťaťa, ktorá obsahuje 10 princípov,
ktoré potvrdzujú, že ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo mu prináleží. Rok 1979 bol
Medzinárodný rok dieťaťa. Práve vtedy sa začali práce na Dohovore o právach dieťaťa. Ten
predstavuje záväzný dokument pre štáty, má širokú podporu. Slovenská republika k nemu
pristúpila v roku 1990.
Etická výchova pre 4. ročník zahŕňa tému, , Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach
dieťaťa.“Učí deti, čo znamená mať právo a mať zodpovednosť. Ako je to u nás v našom
právnom poriadku? Čo je Detský fond OSN (UNICEF)? Čo je solidarita? Prijať odlišnosti.
Akceptovať deti, ktoré sú vykorisťované, zaťahované do vojnových konfliktov, zneužívané.
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Dúfajme, že všetky krajiny vo svete budú dodržiavať práva dieťaťa, že ich budú uznávať
a rešpektovať. Pre niektoré deti by to bol začiatok lepšej budúcnosti.

CHUDOBA A HLAD
V minulosti ľudia žili jednoduchšie, skromnejšie, zdravšie. Nepotrebovali ku šťastiu toľko
materiálnych vecí ako my. Ak nemôže ísť toto leto k moru, myslíme si, že sa zrúti svet. Ak
nevlastníme auto, sme chudobní? Ak nemáme chatu, nie sme dosť bohatí? Kde je hranica
medzi bohatstvom a chudobou? OSN a Svetová banka definuje ako hranicu chudoby príjem
nižší ako 2 doláre na deň. Takýto malý príjem má asi polovica obyvateľov na Zemi. Jeden dolár
na deň znamená hranicu extrémnej chudoby. Tak ako sa cítime teraz? Vnímanie chudoby je
individuálne. Podľa definície OSN z roku 1995 znamená chudoba stav, keď človek trpí hladom
a podvýživou, nemá prístup k pitnej vode, hygienickým zariadeniam a zdravotnej starostlivosti,
má obmedzený alebo nijaký prístup ku vzdelaniu a informáciám. Býva v neadekvátnych
podmienkach, v nezdravom životnom prostredí a v rámci jeho sociálnej skupiny rastie
úmrtnosť.
Chudoba je medzinárodným problémom ľudstva. Osobitné úsilie štátov na ňu nestačí.
Vyžaduje si medzinárodnú spoluprácu. Rozdiel medzi najvyspelejšími a najchudobnejšími
krajinami sa neustále prehlbuje. Chudobní ľudia žijú aj v tých bohatých krajinách. Životná
úroveň je rozdielna nielen medzi štátmi, ale i v rámci štátu. Chudobou sú ohrozené skupiny
osôb, ktoré sú znevýhodňované: napríklad staršie osoby, ľudia so zdravotným hendikepom,
rozvedené matky s deťmi. Chudoba sa môže objaviť náhle v dôsledku straty zamestnania,
choroby, rozvodu. Chudobní sú často vylúčení zo spoločnosti, narastá kriminalita, ľudia sa
sťahujú za lepším.
Príčiny chudoby v štátoch sú rôzne. Je to napríklad poloha krajiny, prístup k moru,
prírodné bohatstvo. Zlá vláda a reformy v krajine, nedostatok pracovných príležitostí. Vojnové
konflikty a občianske vojny. Jedným z nástrojov je rozvojová pomoc. Môže byť materiálna,
technická a finančná. Pomoc ide na výživu, hygienu, školstvo, bývanie, zdravotníctvo. Teda na
uspokojovanie základných ľudských potrieb.
Prvým Miléniovým cieľom je odstrániť chudobu a hlad. Do roku 2015 znížiť počet ľudí,
ktorí žijú z jedného dolára na deň na polovicu.

MILÉNIOVÉ CIELE
V septembri 2000 podpísalo 187 členských štátov OSN, Švajčiarsko a Vatikán Miléniovú
deklaráciu, z ktorej vychádzajú Miléniové rozvojové ciele. Tieto ciele znamenajú všeobecne
rešpektovaný rámec pre meranie pokroku vo svete. Záujem celého sveta sa zameriava na
významné zlepšenie kvality života ľudí v rozvojových, ale aj vo vyspelých krajinách. Nevyhnutná
je spolupráca, aby sa vytvorilo také životné prostredie, ktoré by malo odstrániť chudobu,
presadzovať rovnosť a dôstojnosť ľudí, dopomôcť k civilizačnému rozvoju.
Cieľ 1: Odstrániť extrémnu chudobu a hlad.
Jeho zámerom je znížiť počet ľudí, ktorí žijú z menej ako jedného dolára na deň na
polovicu. Znížiť na polovicu počet ľudí, ktorí hladujú.
Cieľ 2: Dosiahnuť základné vzdelanie pre všetkých
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Jeho zámerom je docieliť, aby všetky deti na svete, dievčatá aj chlapci, mohli
navštevovať a dokončiť základnú školu. V južnej Ázií a subsaharskej Afrike je jeden zo šiestich
dospelých analfabet.
Cieľ 3: Presadzovať rovnosť mužov a žien, posilniť rolu žien v spoločnosti Zámerom tohto
cieľa je odstrániť nerovnosť pohlaví na všetkých úrovniach vzdelávania do roku 2015. Dve
tretiny z 880 miliónov analfabetov sú ženy.
Cieľ 4 : Zníženie detskej úmrtnosti
Každý deň zomrie na svete 30 000 detí. U detí mladších ako 5 rokov je hlavnou príčinou
smrti malária, infekcie dýchacích ciest, hnačka a AIDS. Zámerom tohto cieľa je zníženie
úmrtností detí do 5 rokov o dve tretiny.
Cieľ 5 : Zlepšiť zdravie matiek
Dva milióny detí osirejú každý rok, pretože matka umiera pri pôrode. Sú to bežné
komplikácie ako krvácanie, infekcie, vysoký krvný tlak, komplikácie spôsobené potratmi.
Zámerom tohto cieľa je znížiť úmrtnosť matiek o tri štvrtiny.
Cieľ 6: Bojovať s HIV/AIDS, maláriou a inými chorobami
S HIV žije viac ako 37, 8 miliónov ľudí. Očakávaná dĺžka života týchto ľudí klesne na 30
rokov. Vinou AIDS sa v Afrike milióny detí stávajú polosirotami. Na maláriu zomrie ročne
približne 3 milióny ľudí. Zámerom tohto cieľa je zastaviť a odvrátiť šírenie týchto chorôb.
Cieľ 7: Zaistiť udržateľný stav životného prostredia
Zámerom tohto cieľa je znížiť počet ľudí bez prístupu k pitnej vode a základnej hygiene
na polovicu. Dosiahnuť zvýšenie kvality života obyvateľov žijúcich v slumoch. Zabrániť stratám
prírodných zdrojov.
Cieľ 8: Budovať svetové partnerstvo pre rozvoj
Zámerom tohto cieľa a obchodný a finančný systém založený na pravidlách bez
diskriminácie. Riešenie špecifických potrieb najmenej rozvinutých krajín, vnútrozemských
štátov, malých ostrovných štátov. Zaistiť dlhodobú udržateľnosť dlhu rozvojových krajín,
vytvoriť pre mladých ľudí pracovné miesta. Poskytnúť prístup k základným liekom v
rozvojových krajinách. Sprístupniť výhody nových technológií v informačnej a komunikačnej
oblasti.
Žijeme na dlh. Prekračujeme kapacitu Zeme o 0, 4 ha na osobu. Spotrebujeme viac
zdrojov ako je príroda schopná obnoviť. Cesta k trvaloudržateľnému životu je cesta skromnosti.
Žiť skromne znamená voliť ekologicky najprijateľnejšiu variantu. Veď každý z nás má v sebe
zrniečko skromnosti. Je iba na nás, čo s ním urobíme.

ZÁVER
Svet sa neustále mení. Prebieha celosvetová ekonomická kríza, narastá nezamestnanosť,
prehlbuje sa chudoba v mnohých krajinách, nastávajú klimatické zmeny, vo svete hrozia
nepokoje a vojnové konflikty. Sme na to pripravení? Vyrovnať sa s novými podmienkami nie je
pre človeka jednoduché. Rozhodnutia, ktoré urobíme neovplyvnia len našu prítomnosť, ale
hlavne budúcnosť. Vedieť sa správne rozhodovať je umenie, ktorému sa učíme celý život.
Pripraviť sa na nové výzvy, znamená dozvedieť sa viac o problémoch, hľadať nové riešenia,
zaujať správne stanovisko, vedieť a nebáť sa vyjadriť vlastný názor.
Naša práca by mala prispieť k sprístupneniu problematiky globálneho rozvojového
vzdelávania učiteľom, aby mohli nenásilnou formou oboznamovať deti v primárnom vzdelávaní
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s globálnymi problémami ľudstva. Aby z nich vychovali aktívnych a uvedomelých občanov, ktorí
budú vedieť správne riešiť problémy, ktoré im život prinesie. Oboznamuje ich s cieľmi
a obsahom etickej výchovy a globálneho rozvojového vzdelávania. Hľadá medzi predmetmi
nimi vzájomné prepojenie.
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„NEVIDITEĽNÉ DETI“– VÝCHOVA K TOLERANCII V ETICKEJ
VÝCHOVE V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Monika MORAVÍKOVÁ
Abstrakt
Cieľom práce je objasniť a pochopiť slovné spojenie „neviditeľné deti“a možnosti výchovy
k tolerancii v primárnom vzdelávaní na hodinách etickej výchovy. Práca poukazuje na dôležitosť výchovy
k tolerancii a zvnútorňovanie princípov tolerancie, čo vedie k utváraniu plnohodnotnej osobnosti.
Kľúčové slová: tolerancia, intolerancia, diskriminácia, neviditeľné deti, ľudské práva, práva dieťaťa

ÚVOD
Žijeme v rôznorodej spoločnosti, kde každý jedinec je iný, či už svojim zovňajškom,
spôsobom života, vyznávaním viery, odlišných tradícií. Do akej miery dokážeme akceptovať
odlišnosti, záleží od našej miery tolerancie. V multikultúrnom svete nie je možné existovať
izolovane, preto sa musíme učiť tolerancii.
Dieťa sa od malička učí reagovať na rôzne situácie, ktoré mu život prinesie, hoci od
ranného detstva ešte nedisponuje vhodnými skúsenosťami pre riešenie zásadných otázok
bytia. Významnú rolu tu zohrávajú rodičia, učitelia a vychovávatelia v tom, aké schopnosti
a zručnosti dieťa nadobudne. Výchova, ktorá je pre dieťa prijateľná, má byť založená na
hodnote slobody a lásky. Práve v súčasnosti je dôležité rozvíjať v našich deťoch správanie,
ktoré je zamerané na pomoc alebo v prospech iných. Snažíme sa, aby sa dieťa zaujímalo
o iných ľudí, prijímalo ich, prežívalo s nimi starosti i radosti a zároveň vedelo byť zodpovedné
za svoje konanie. Predpokladom pre výchovu k tolerancii je aj vhodné prostredie, v ktorom
dieťa žije, založené na humanistických princípoch. Existujú však aj prípady, kedy dieťa vyrastá v
rodine, štáte alebo spoločnosti, kde nie sú uplatňované demokratické princípy. Dieťa sa tu
stáva lacnou pracovnou silou, človekom bez mena, bez domova a i. Prežíva utrpenie, bolesť,
hlad a chudobu. Dochádza tu k nenaplneniu práv dieťaťa.
Práca je koncipovaná do troch kapitol. V prvej kapitole ide o vymedzenie pojmov
tolerancia, netolerancia a jej prejavy. Východiskovým pojmom je tolerancia ako spôsob
rešpektovania odlišností. Preto je dôležité učiť sa tolerancii a zvnútorňovať jej princípy. V ďalšej
kapitole rozoberáme Dohovor o právach dieťaťa. Tu chceme poukázať na to, aké je
dodržiavanie a ochrana ľudských práv dôležitá pre každého jedinca. Príkladom porušovania
a nedodržiavania práv dieťaťa sú „neviditeľné deti“. Tretia kapitola popisuje témy etickej
výchovy, v ktorých je obsiahnutá výchova k tolerancii a „neviditeľných deťoch“v primárnom
vzdelávaní.

TOLERANCIA A VÝCHOVA K TOLERANCII
Slovo tolerancia je latinského pôvodu a znamená znášanlivosť. Tolerancia je spôsob
rešpektovania, akceptácie a uznania rôznorodosti svetových kultúr, spôsobov života a foriem
prejavu ľudí. Mala by byť základom demokratického rozvoja.
Žijeme v dobe, kedy dochádza k väčšiemu kontaktu ľudí rôzneho pôvodu, rozmanitých
náboženstiev, či rôznych kultúr. Je to dôsledkom migrácie obyvateľstva za prácou, za lepším

4
71

GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE V ETICKEJ VÝCHOVE

spoločenským postavením, obchodom. Vznikajú nové medziľudské vzťahy. Aby boli korektné,
mali by mať povahu vzájomnej znášanlivosti, úcty a spolupráce s ľuďmi, ktorí majú inú farbu
pleti, nenarodili sa na Slovensku, alebo uznávajú iné hodnoty. V opačnom prípade by vyústili ku
konfliktu s menšími či väčšími následkami. z tohto dôvodu je nutná výchova k tolerancii od
detstva až do dospelosti. Všetci sa tolerancii učíme, tým že ju trénujeme. Tréning tolerancie
vychádza z porozumenia, lebo čím viac niekoho chápeme, tým viac sme schopní tolerovať ho.
Rozlišujeme rôzne formy tolerancie:
 pasívna tolerancia - ľahostajnosť, t.j. nevšímať si iných ľudí, nebrať ich na vedomie, je
to tolerancia ľudí, ktorí chcú mať pokoj od všetkých, najmä tých, ktoré im nemôžu
pomôcť, z ktorej nemôžu profitovať. Nazývame ju aj introvertná, egoistická tolerancia.
 pasívna tolerancia v zmysle „ži a nechaj žiť“- ja dám pokoj tebe, ty dáš mne, nezakladá
sa na nejakom spolužití, iba umožňuje bytie vedľa seba. Je to akýsi spoločenský
konsenzus vzájomnej tolerancie, nie je tu ignorácia, ľahostajnosť, ale vzájomné
porozumenie
 aktívna tolerancia - pozitívna tolerancia, úsilie pochopiť tých druhých, poznať v čom
a prečo sú iní, brať do úvahy ich odlišnosť, pochopiť ich, spoznať ich kultúru, a tak sa
zbavovať predsudkov
 aktívna tolerancia v zmysle integrovať iných do spoločnosti - pomoc pri začleňovaní,
snažíme sa ich brať ako seberovných (Kusý - Stredlová, 2003).
Kým tolerancia je harmónia rôznorodosti, intolerancia narúša túto harmóniu.
Intolerancia vzniká hlavne v situáciách ohrozenia majetku, túžbe po moci, ochrany hodnôt
náboženských, kultúrnych či politických. Jej hlavným znakom je, že neakceptuje odlišnosť
a následne vedie k násiliu a stáva sa základom diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a pod.
Prejavy intolerancie:
 Xenofóbia - označuje strach z neznámeho, nedôveru, odpor a nepriateľstvo voči
všetkému cudziemu. Najčastejšie sa používa k definícii nepriateľských postojov voči
ľuďom z cudzej krajiny alebo predsudkom voči nim. Slovo xenofóbia pochádza
z gréckeho slova xénos (cudzinec) a fóbos (strach). Je základom rôznych nenávistných
ideológií, ako je rasizmus, šovinizmus, nacionalizmus, fašizmus a podobne. Xenofóbia
vzrastá vtedy, keď sa sociálne útvary ocitnú v sociálnej, ekonomickej, politickej kríze
alebo v kritickej situácii a situácii veľkých zmien (Šišková, 2008).
 Rasizmus – ideológia, ktorá pracuje s predstavou, že ľudstvo je rozdelené na vyššie
a nižšie, menejcenné rasy. Predpokladá fyzickú a duševnú nerovnosť ľudských plemien
(rás) a rozhodujúci vplyv rasových odlišností na históriu a kultúru ľudstva (Šišková,
1998). Pojem rasa nie je len biologickým termínom, ale aj sociálnou a kultúrnou
kategóriou. Odlišný vzhľad upozorňuje na odlišný pôvod. s fyzickou odlišnosťou je
spojená aj kultúrna odlišnosť. V niektorých prípadoch je mierne odlišný výzor
zdôraznený kultúrnymi rozdielmi, ako napríklad spôsob odievania, nezvyčajným
účesom.
 Nacionalizmus - prehnané vlastenectvo; ideológia na základe presvedčenia
o výnimočnosti, či dokonca nadradenosti vlastného národa. z historických zmienok
vidíme nepretržitú snahu ľudí spájať sa na rôznych úrovniach vývoja do spoločenstiev
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s rovnakými resp. príbuznými prvkami. Boli to predovšetkým spoločný jazyk, etnická
príbuznosť, identický historický vývoj, tradícia, osobitný typ kultúry, kol.ektívne
vedomie, či územie. Nacionalizmus rozlišuje ľudí podľa hranice, nadraďuje jeden národ
druhému a zvyčajne vedie až k nepriateľstvu voči iným národom.
 Etnocentrizmus – je druh postoja etnických skupín a národov, ktoré seba a svoju
kultúru považujú za najlepšiu, rozvinutejšiu ako iné kultúry a zároveň im slúži ako
kritérium hodnotenia iných národov a kultúr. V súčasnosti je etnocentrizmus
nástrojom dominancie určitého národa v medzinárodných vzťahoch. Príkladom
z obdobia pred druhou svetovou vojnou je presvedčenie o nadradenosti a kvalitách
európskej kultúry nad ostatnými kultúrami.
 Antisemitizmus – zaujatosť voči Židom, ide o chybný predpoklad, že Židia sa odlišujú od
iných, že chcú vládnuť svetu a dosiahnuť celosvetovú konšpiráciu. Najstrašnejší prejav
antisemitizmu v histórii je postoj Hitlera k moci a jeho ideológia nadradenosti čistej
rasy a následná deportácia Židov do koncentračných táborov.
V dnešnej spoločnosti je tolerancia veľmi dôležitá, ba až nevyhnutná. Dáva priestor pre
lepšiu komunikáciu medzi ľuďmi. Je založená na akceptácii iných a zároveň na porozumení. Na
druhej strane si však musíme uvedomiť, že nie je možné tolerovať každé správanie a konanie.
Všetko má svoje hranice. Je veľa príkladov netolerancie u nás i vo svete. Nemali by sme
tolerovať prejavy, ktoré vedú k rasizmu, fašizmu, tyranii, diskriminácii a pod. Každý z nás by sa
mal tolerancii učiť neustále, aby svojimi názormi, postojmi a spôsobom konania, neškodil
druhým a neobmedzoval ich slobodu. Veď ľudia môžu spolu dobre vychádzať len vtedy, keď sú
ústretoví.

„NEVIDITEĽNÉ DETI“
DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA
Ľudské práva sú oprávnenia priznané jedincovi. Dávajú mu možnosť využívať svoje
schopnosti, vedomosti, talent na uspokojovanie svojich potrieb, túžob. Chránia ho pred
neprávosťami zo strany iných jedincov, či politickej moci (Kresák a kol., 1997). Možno ich
charakterizovať ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia, bez
ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Ľudské práva
pritom nie sú len etickými a morálnymi princípmi, ale ich dodržiavanie a ochrana patria
k základným črtám každého demokratického a právneho štátu.
Členenie ľudských práv vyjadruje podstatu, znaky ľudských práv a postupnosť ich vzniku.
 Prvá generácia ľudských práv - týkajú sa slobody jednotlivca a jeho účasti na politickom
živote, ale patria do nej aj osobné práva, predovšetkým právo na život. Dodržiavanie
občianskych práv štát zabezpečí najmä tým, že nebude jednotlivca v týchto právach
obmedzovať. Na realizáciu politických práv je však nevyhnutná iniciatíva občanov.
 Druhá generácia ľudských práv - vrátane kultúrnych a hospodárskych práv. Tieto práva
sa týkajú rovnakých podmienok a rovnakého zaobchádzania a súvisia s realizáciou
ekonomických a sociálnych úloh štátu. Štáty ich začali uznávať po prvej svetovej vojne.
Na rozdiel od prvej generácie ľudských práv je na zabezpečenie dodržiavania práv
druhej generácie nevyhnutná činnosť štátu.
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Tretia generácia ľudských práv - prekračujú rámec prvej a druhej generácie, a zahŕňa
pomerne široký okruh práv. Na zrealizovanie a dodržiavanie týchto práv, je dôležitá
spolupráca viacerých jednotlivcov ale hlavne viacerých skupín, spoločenstiev, regiónov,
štátov až svetadielov. (Kamarášová, 2013)
Dohovor o právach dieťaťa hovorí, že každé dieťa sa narodilo so základnými slobodami
a právami, vlastnými každej ľudskej bytosti – občianskymi, politickými, ekonomickými,
sociálnymi a kultúrnymi. (S každým dieťaťom sa ráta, 2003) Dohovor vymedzuje práva detí v
54-och článkoch a dvoch tzv. Opčných protokoloch. Obsahuje zadefinovanie základných
ľudských práv detí vo svete: právo na prežitie; právo na rozvoj, právo na ochranu pred
škodlivými vplyvmi, týraním a zneužívaním a právo na účasť na rodinnom, kultúrnom
a sociálnom živote.
Dohovor o právach dieťaťa zaväzuje zmluvné štáty, ktoré ho podpísali, k určitým
povinnostiam a súčasne umožňuje aj kontrolu plnenia záväzkov, ktoré na seba prevzali
ratifikáciou Dohovoru. Doteraz ho ratifikovalo 193 krajín. Kontrolou plnenia záväzkov
zmluvných štátov sa zaoberá Výbor pre práva dieťaťa. Je splnomocnený vykonávať kontrolu
plnenia Dohovoru. Výbor pre práva detí stanovil pri uplatňovaní práv obsiahnutých v Dohovore
štyri hlavné princípy: (Vargová - Ďurajková, 2011)
 Skoncovať s diskrimináciou - prvý princíp hovorí o tom, že každé dieťa má svoje práva,
má možnosť sa ich dožadovať prostredníctvom organizácií bez ohľadu na inakosť
 Najlepšie záujmy dieťaťa - v druhom princípe ide predovšetkým o záujem dieťaťa,
o zabezpečenie ochrany a starostlivosti pre zdravý vývin dieťaťa zo strany štátu
 Zachovanie života a vývin - tretí princíp zdôrazňuje právo dieťaťa na prežitie a zároveň,
aby malo zabezpečený vývin po každej stránke (telesnej, intelektuálnej, psychickej,
citovej). Zahŕňa aj hromadné očkovania, zdravotnú starostlivosť, povinnú školskú
dochádzku.
 Právo na spoluúčasť - štvrtý princíp hovorí o práve dieťaťa slobodne vyjadriť svoj názor,
zaujať stanovisko k veciam, ktoré sa ho dotýkajú a zároveň má právo byť vypočuté.

UNICEF
Každé dieťa bez rozdielu pohlavia, pôvodu a rasy má svoje právo na vzdelanie, zdravú
výživu, ochranu pred týraním, zneužívaním i vykorisťovaním. Mnohým deťom na celom svete
sú jeho základné práva odopreté. O prežitie a rozvoj takýchto detí sa stará UNICEF v rámci
humanitárnej a rozvojovej pomoci.
UNICEF je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne v roku 1946
za účelom podať pomocnú ruku deťom Ázie a Európy ako Medzinárodný núdzový detský fond
OSN. Aj po skončení núdzovej situácie druhej svetovej vojny bolo treba naďalej pomáhať
deťom na celom svete, tak sa v roku 1953 UNICEF stal Detským fondom OSN – United Nations
International
Children´s
Fund
a pôvodná
skratka
zostala
zachovaná.
(http://www.unicef.sk/sk/o-unicefe/) Je to organizácia, ktorá sa snaží pomáhať v kritických v
situáciách, ktoré vznikli vplyvom katastrof vo svete, ale aj pomôcť strádajúcim deťom.
Činnosť UNICEF smeruje do rozvojových ale aj demokratických krajín, kde deti potrebujú
pomoc. Tam, kde poznajú, čo je chudoba, vojnové a prírodné pohromy, všetky formy násilia
a využívania detí a detí s postihnutím. Zároveň pomáha aj rodinám týchto detí a tým, čo sa
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o ne starajú. OSN poverila UNICEF chrániť práva detí, pomáhať zabezpečovať ich základné
potreby a podieľať sa na možnosti dosiahnuť ich čo najväčší potenciál.
Veľkou podporou UNICEF v jeho činnosti v prospech detí bolo prijatie Dohovoru
o právach dieťaťa Valným zhromaždením OSN v roku 1989. Detský fond UNICEF je jednou
z mála organizácií OSN, ktorá nie je financovaná zo štátneho rozpočtu ale výhradne
z dobrovoľných príspevkov spoločností prípadne jednotlivcov. Aktívne pracuje vo viac ako 150
krajinách a oblastiach sveta. V spolupráci s vládou príslušných krajín a miestnymi organizáciami
rozvíja programy pomoci. Tieto programy sú zamerané na očkovanie a zabezpečenia vakcín, na
prístup k nezávadnej vode, na zlepšenie výživy a hygieny detí, na zabezpečenie vzdelania
a pod, aby dali čo najväčšiemu počtu detí šancu na prežitie.
Detský fond UNICEF je na Slovensku od roku 1993 zastúpený samostatným národným
výborom: slovenskou mimovládnou organizáciou Slovenský výbor pre UNICEF
(http://www.unicef.sk/sk/o-unicefe/unicef-slovensko/).
Slovenský výbor pre UNICEF má viacero úloh:
 získavať potrebné finančné príspevky, aby sa dala zabezpečiť pomoc deťom v
rozvojových krajinách. Väčšinou je to formou verejných zbierok, predajom pohľadníc
a darčekových predmetov, prípadne od darcov a podpory rôznych grantov firiem
a spoločností,
 propagovať práva detí a upozorňovať na ich dodržiavanie podľa Dohovoru a tým
zabezpečiť vyššiu starostlivosť o deti u nás,
 rozvíjať programy na zlepšenie života detí na Slovensku a to:
o zavedením bezplatnej Linky detskej pomoci pre všetky deti
o podporovať obetavé materstvo a dojčenie a tým zlepšiť zdravie detí a matiek
prostredníctvom iniciatívy Nemocnice priateľské deťom (BFHI)
o realizovaním školských programov v materských, základných a stredných
školách, ktorých cieľom je doplniť výchovno-vzdelávací proces o právach
dieťaťa

NEVIDITEĽNÉ DETI AKO POJEM POUKAZUJÚCI NA PORUŠENIE PRÁV DIEŤAŤA
Pojem neviditeľné deti sa často zamieňa s pojmom utiahnuté deti, a preto dochádza
k mylnému výkladu. Slovné spojenie „Neviditeľné deti“ (z angl. Invisible Children) označuje
deti, ktoré sa stávajú neviditeľnými, prehliadanými ich vlastnými rodinami, komunitou,
spoločnosťou, vládou, médiami a dokonca aj vlastnými deťmi (the State of the world`s Children
2006, 2005). Neviditeľnými deťmi sa stávajú všetky deti, ktoré nežijú tak, ako by vo svojom
veku mali žiť. Ich každodenným údelom sú občianske vojny a vojenské konflikty, choroby, hlad,
zanedbávanie, týranie, diskriminácia, či život na ulici. Sú to deti, ktoré sú často nechránené
a ignorované, žijú bez pocitu lásky, istoty a bezpečia, sú zneužívané a podobne (Fridrichová,
2012).
Na druhej strane sú tu viditeľné deti, ktoré sú stredom záujmu vo svojej rodine,
komunite, spoločnosti, sú u nich naplnené práva z Dohovoru o právach dieťaťa. U viditeľného
dieťaťa je naplnené právo napr. na primeranú životnú úroveň jeho fyzickému, mentálnemu,
duchovnému, morálnemu a sociálnemu rozvoju. Sú však prípady, kedy tzv. viditeľnosť dieťaťa
klesá, a to : ak dieťa nechodí na pravidelnú lekársku prehliadku, tým neexistujú záznamy o jeho

4
75

GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE V ETICKEJ VÝCHOVE

psychickom a fyzickom vývoji, ale aj keď je zanedbávaná pravidelná školská dochádzka, tým sa
porušuje právo dieťaťa na vzdelanie (Fridrichová, 2012).
Je veľa dôvodov, kedy sa deti stávajú „neviditeľnými “. A to : deti bez rodného listu,
z dôvodu utečenectva, prípadne vysťahovalectva, deti s potrebou ochrany štátu, deti v roly
dospelých.
Prvým prípadom sú deti, ktoré nemajú rodný list, tie sa stávajú „neviditeľnými“hlavne
pre spoločnosť. Takéto deti majú porušené právo na meno, národnosť a identitu v Dohovore
o právach dieťaťa (Čl.7 a 8). Dieťa, ktoré nemá rodný list v podstate neexistuje. Mali by sme
vedieť opodstatnenosť rodného listu. Dôležitú úlohu zohráva nielen pri registrácii dieťaťa ale aj
ďalšom budúcom živote. Rodný list je potrebný pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, pri
vstupe do školy, pre sociálnu ochranu dieťaťa, pri vystavovaní pasu, dokladov pri migrácii,
človek nemôžete voliť, oženiť sa, vydať sa a i. Organizácia UNICEF pracuje s vládami na
zabezpečení práva na identitu.
„V Angole bolo po sedemročnej kampani v roku 2002 zaregistrovaných takmer pol
milióna detí „ (kol., 2003, s.32).
Ďalším dôvodom „neviditeľnosti detí“ je utečenectvo, prípadne vysťahovalectvo detí
a žien pre vojnové konflikty a občianske vojny. Deti sa dostávajú do utečeneckých táborov, kde
nedochádza k naplneniu Dohovoru o právach dieťaťa v celej jeho šírke. Bohužiaľ sú tu
poväčšine nie najvhodnejšie podmienky na život. Vzniká tu napr. rečová bariéra, ktorá je
jedným z dôvodov zabezpečenia školskej dochádzky v plnom rozsahu. Iný problém nastáva po
návrate do vlasti, kedy sa často z domorodcov stávajú ľudia bez domova. Ich domy a majetok je
obsadený inými ľuďmi. Tu dochádza k porušovaniu práv na dôstojné bývanie. Na ochrane
detských utečencov a vysťahovalcov sa majú podieľať obe krajiny (prijímajúca ale aj tá, z ktorej
deti a matky utekajú). Skutočnosť je však iná. Absentuje tu napĺňanie medzinárodného práva,
prípadne je na nízkej úrovni spolupráce. Bez spolupráce vlád, neziskových organizácií
a spoločnosti ako takej, budú stále na svete skupiny „neviditeľných detí“z dôvodu
vysťahovalectva či utečenectva (Fridrichová, 2012).
Inou skupinou tzv. „neviditeľných detí“sú tie, ktoré potrebujú pre život štátnu ochranu.
Dieťa sa dostáva do tejto skupiny vtedy, keď si rodina (ako základná jednotka spoločnosti),
neplní svoje funkcie. z hľadiska zabezpečenia štátnej ochrany práv detí poznáme tri skupiny
detí (Fridrichová, 2012):
 siroty, prípadne polosiroty alebo deti, ktoré vyrastajú bez rodičov, sú častým príkladom
neviditeľných detí v rozvojových krajinách. „Viac ako 10 mil. detí osirelo v dôsledku
AIDS, ktorý sa stal najčastejším dôvodom osirenia“ (kol., 2003, s. 33). Deti, ktoré sa
stanú sirotami, často neukončia školskú dochádzku a hľadajú si prácu, aby prežili. Tu
vidíme porušenie práva na vzdelanie. Okrem toho, tieto deti nemajú dostatočnú
zdravotnú starostlivosť, výživu a zároveň tu chýba aj pocit bezpečia a ochrany pred
zneužívaním.
 deti ulice, takými sa stávajú deti, ktoré rodičov stratili, alebo sa o ne nemôžu postarať
(vplyvom choroby alebo mnoho početnosti rodiny). Ďalším dôvodom úteku detí na
ulicu je týranie dieťaťa v rodine (psychické, fyzické alebo sexuálne). Stávajú sa pre
spoločnosť často prehliadanými, nechcenými tulákmi.

476

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ



väznené deti sú ďalšou skupinou, ktorá je prehliadaná štátom. Tieto deti sú väznené za
rôzne porušenia a previnenia v spoločných celách s mužmi a chlapcami. To je príčinou,
že sa stávajú obeťami sexuálneho obťažovania, fyzického týrania zo strany
spoluväzňov, ale aj dozorcov. Žijú na malom priestore. Nemajú právo na súkromie, na
vzdelanie, zdravotnú starostlivosť. Často sa nakazia pohlavnými chorobami.
„Ďalšou skupinou „neviditeľných detí“sú deti, ktoré preberajú rolu dospelých – detskí
vojaci, či skoré manželstvá dievčat“ (Fridrichová, 2012). Dieťa má právo byť dieťaťom do 18
roku života podľa Dohovoru o právach dieťaťa. Nie všade vo svete je toto právo dodržované. V
niektorých kultúrach sa dievčatá stávajú obeťami skorých manželstiev. Skoré manželstvo je v
rozvojových krajinách istým zdrojom príjmu rodiny. Manžel zaplatí za dievča rodine napríklad v
Nigérii. Podľa údajov UNICEFu (2005) sa počet dievčat vydaných pod 18 rokov pohybuje okolo
77%. Má to nedozerné následky na psychiku týchto dievčat ale i na ich zdravotný stav (vplyvom
skorých tehotenstiev), ktoré sú veľakrát príčinou úmrtia dievčat i novorodencov (Fridrichová,
2012). Aj napriek snahe medzinárodných organizácií postavenie žien v rozvojových krajinách
veľmi slabé.
Detskí vojaci sú „neviditeľnými deťmi“ pre spoločnosť, vládu. Sú súčasťou armád v 50
krajinách sveta. „Predpokladá sa, že ich využívajú asi v tridsiatich konfliktoch na celom svete,
napr. (Fridrichová, 2012):
 Afrika: Sierra Leone, Sudán, Konžská demokratická republika, Uganda, Burundi, Libéria,
Etiópia, Angola, Rwanda;
 Amerika: Kol.umbia, Guatemala, Mexiko, Salvador, Paraguaj, USA;
 Ázia: Mjanmarsko (Barma), Afganistan, Palestína, Tibet (Čína), Srí Lanka, Indonézia.
(Zajac – Návojský, 2006)
„Príkladom vojenského konfliktu, v ktorom boli zapojené aj deti je občianska vojna v
Kongu, v ktorej bojovalo 30 000 detí (40% dievčat). Aj napriek snahe vlády demobilizovať
detských vojakov, do roku 2006 sa tak podarilo len v 19 000 prípadoch, ostatné deti sú stále vo
vojenských táboroch pre prípad, že by sa vojnový proces nepodarilo ukončiť“ (Fridrichová,
2012). Dievčatá sa stávajú sexuálnymi otrokyňami, veliteľmi sú vnímané ako majetok. Detskými
vojakmi sa zvyčajne stávajú deti, ktoré sú žijú v chudobe, nemajú rodičov ani domov. Sú lákaní
falošnými sľubmi, miestom na spanie a stravu, o čo by vlastne prišli po odchode z vojenského
tábora. Na druhej strane je tu aj strach z trestu, mučenia, útokov nepriateľa, straty žoldu a i.
Detských vojakov nútia k zverstvám a k absolútnej poslušnosti, aby sa stali otupenými
voči nezmyselným rozkazom a krutostiam. Tým, že sú zapájané deti do priamych bojov,
popierajú sa im základné práva, a to má často dlhodobý až trvalý dopad na ich fyzický,
intelektuálny, sociálny a citový vývoj. „Dievčatá, niekedy aj chlapci, sú sexuálne zneužívané,
tým sú vystavené nákazám pohlavných chorôb alebo AIDS a HIV“ (Fridrichová, 2012). Dievčatá
sa stávajú matkami tzv. vojnových detí. Detskí vojaci sa nevzdelávajú, nenavštevujú školu,
nezískavajú potrebné sociálne a kultúrne návyky pre život v civilizovanej a kultúrnej
spoločnosti. „Ich život sa snaží zmeniť Medzinárodná koalícia na zastavenie využívania
detských vojakov (International Coalition to Stop the Use of Child Soldiers), ktorá vydáva
Celosvetovú správu o detských vojakoch (Child Soldiers Global Report). Opčný protokol
k Dohovoru OSN o právach dieťaťa, v ktorom sa signatárske štáty zaväzujú neverbovať deti
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a mladých ľudí pod 18 rokov, podpísali asi tri štvrtiny všetkých štátov.“ (zdroj:
http://www.rebelia.sk/diamantovedeti/detski-vojaci/)
Ďalšími negatívnymi dôsledkami vojnových konfliktov je odlúčenie detských vojakov od
rodín a komunít, v ktorých predtým žili. Máme na mysli tie deti, ktoré neutiekli z domu. O ich
návrat a vyslobodenie z ozbrojených síl sa snaží aj UNICEF.
„V roku 2010 UNICEF prispel k návratu približne 11 400 detí, ktoré boli predtým
zapojené do ozbrojených zložiek.“ (http://www.unicef.sk/sk/Skoly/temy/detski-vojaci/)
Problematika detských vojakov úzko súvisí s naďalej pretrvávajúcimi vojnovými
a ozbrojenými konfliktami. Podkladom pre výučbu o detských vojakoch by mal byť Dohovor
o právach dieťaťa. Citlivou formou sprístupníme deťom mladšieho školského veku daný
problém, ktorý im pomôže vnímať prejavy násilia páchaných na deťoch, ich zapájanie do
vojnových konfliktov a i. Na základe viacerých skutočností by mali deti pochopiť prepojenosť
problémov chudoba, detskí vojaci, detská práca a pod a dôležitosť pomoci a nápravy.
(Fridrichová, 2012)
Každý človek má svoje práva. Poznanie ľudských práv nám pomáha uplatňovať ich
a naplno využívať. Deti sú špecifickou skupinou. Spoločnosť by mala venovať zvýšenú
pozornosť, ochranu a starostlivosť deťom. Aj deti majú svoje práva. Aby sa zamedzilo
porušovaniu práv dieťaťa, aby deti neboli vystavované diskriminácii, osočovaniu, násiliu,
zneužívaniu a nebolo pre spoločnosť neviditeľné, mali by sme sa všetci snažiť o naplnenie
Dohovoru. Veď práve deti, bezbranné stvorenia, sú zrkadlom každej spoločnosti a naša
budúcnosť.

VÝCHOVA K TOLERANCII V ETICKEJ VÝCHOVE V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Etická výchova v primárnom vzdelávaní je voliteľným predmetom v alternácii
s náboženskou výchovou. Je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty spolu s už
spomínanou náboženskou výchovou.
Negatívne javy na školách, v spoločnosti a čoraz častejšie sa vyskytujúca sa intolerancia,
diskriminácia a zvyšujúca sa neohľaduplnosť a agresivita boli podstatnými dôvodmi zavedenia
etickej výchovy ako vyučujúceho predmetu. „Etická výchova v širšom zmysle zahŕňa implicitnú
etickú výchovu, t.j. také usporiadanie vyučovacieho procesu a života školy, aby celá atmosféra
školy a rôzne podnety súvisiace so životom školy pozitívne ovplyvňovali rozvoj charakteru detí“
(Olivar, 1992, s. 8). Etická výchova je predmetom, ktorého cieľom je rozvoj prosociálnosti u
žiakov. Daný cieľ nie je však izolovaný. Myšlienky prosociálneho konania sa premietajú aj do
iných predmetov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách. z globálneho
hľadiska sa zameriava na skvalitnenie a zlepšenie sociálnych vzťahov. Prosociálne konanie
smeruje k takým schopnostiam ako je spolupráca, priateľstvo delenie sa, pomoc, darovanie.
Neoddeliteľnou zložkou etickej výchovy v primárnom vzdelávaní je:
(http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-1stupen-zakladnych-Skol-ISCED-1/Clovek-a-hodnoty.alej)
 rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie
iných),
 ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania
a učenia
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Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v primárnom vzdelávaní je:
(ŠVP, Etická výchova, Príloha ISCED 1, 2011)
 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
 naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primerané veku,
 umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
 umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy,
 podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
 formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
Obsah etickej výchovy je zameraný na prvky, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby boli
naplnené výchovné ciele. Obsah tvorí desať základných tém a šesť aplikačných tém.

VÝCHOVA K TOLERANCII VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE V
PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Etická výchova v primárnom vzdelávaní je úzko spätá s výchovou k tolerancii. Dieťa sa
stretáva s novými podnetmi, ktoré ho vedú k spoznávaniu ľudí spolu s ich podobnosťami i
odlišnosťami a vzájomnými vzťahmi. U všetkých detí sa etická výchova snaží podporovať
sebadôveru a zároveň sa ich snaží motivovať k osvojeniu nielen vedomostí, ale hlavne
nadobudnutiu a uplatňovaniu prosociálneho správania sa a konania.
Vo výchovno-vzdelávacom procese základných škôl nie je zaradená výchova k tolerancii
a ľudským právam ako samostatný predmet. Má špecifické miesto. Výchova k tolerancii sa
prelína viacerými tematickými celkami etickej výchovy v primárnom vzdelávaní, ale aj
aplikačnými témami. Významnú rolu zohrávajú medzipredmetové vzťahy s etickou výchovou v
primárnom vzdelávaní, ktoré sa realizujú v dvoch rovinách: prvá rovina je charakterizovaná
zakomponovaním cieľov etickej výchovy do jednotlivých predmetov, druhá rovina hovorí
o prvkoch iných predmetov zakomponovaných do etickej výchovy.
Štátny vzdelávací program zaviedol do primárneho vzdelávania sedem prierezových tém.
Jednou z nich je multikultúrna výchova, ktorej cieľom je „výchovné a vzdelávacie pôsobenie
zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu
kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho
správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti“ (http://www.statpedu.sk/sk/Statnyvzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-1stupen-zakladnych-Skol-ISCED1/Prierezove-temy/Multikulturna-vychova.alej ).
Deti sa stávajú súčasťou multikulkúrnej spoločnosti prítomnosťou jazykových
a kultúrnych odlišností, ktoré môžu mať obohacujúci charakter, ale môžu byť príčinou
narastajúceho napätia medzi nimi. Do akej miery sa z detí stanú tolerantní ľudia, závisí od
naplnenia cieľov výchovy k tolerancii. Tematický celok Otvorená komunikácia je zameraný na
osvojenie základných sociálno-komunikačných zručností. Snaží sa rozvíjať schopnosti
zlepšujúce komunikáciu medzi deťmi rôznych etnických skupín. Učí ich počúvať, vyhýbať sa
„značkovaniu“druhých, hľadať porozumenie pre neverbálne správanie a pod.
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Formou vhodných aktivít získajú vyučujúci, ale aj deti informácie o postojoch spolužiakov
k ľuďom, ktorí sú odlišní, napríklad k černochom, Rómom, telesne a mentálne postihnutým.
Získajú prehľad o vzájomných vzťahoch medzi deťmi a zároveň sa snažia uvedomovať si príčiny
neznášanlivosti medzi deťmi a k iným ľuďom.
Deti mladšieho školského veku inklinujú k vzorom z blízkeho okolia ako je rodina, triedny
kolektív, rovesníci. Na druhej strane sa stotožňujú s televíznymi hrdinami, spevákmi
a skupinami a i. Reálne a zobrazené vzory z hľadiska výchovy k tolerancii vedú deti
k spoznávaniu osôb, ktoré sú súčasťou iných etnických skupín a kultúr. Nedá sa ich vnímať
citlivo a zaujať k nim postoj bez toho, aby sme o nich niečo vedeli. Veľkú rolu zohráva presnosť
informácií ale aj množstvo, lebo by mohlo dôjsť k predčasnému „zaškatuľkovaniu‟. Ďalším
cieľom výchovy k tolerancii je u detí podnecovať porozumenie k odlišnostiam a učiť z ich, nie
ich iba znášať. Správnou výchovou sa snažíme deťom vštepiť myšlienku, že ak je niekto iný než
my, neznamená to, že je lepší alebo horší - je iba iný. (Ondrušek D. A kol., 2007)
Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa sú prejavmi prosociálneho správania sa. V
tomto tematickom celku sa deti učia odpútať od napĺňania výhradne vlastných potrieb.
Získavajú schopnosti nezištne pomáhať iným bez nároku na odmenu či protislužbu. Zároveň sa
u detí zvnútorňuje potreba spolupráce, ktorá vedie k utváraniu plnohodnotnejších
medziľudských vzťahov. Vnímanie okolitého sveta, spoločnosti, rodiny či kol.ektívu triedy
všetkými zmyslami, učí deti uvedomovať si potrebu pomoci (napr. chorým, slabším a pod.).
Táto potreba môže mať materiálny alebo nemateriálny charakter. Je známe, že dieťa skôr
pomôže svojmu blízkemu kamarátovi ako dieťaťu, ktoré vníma len okrajovo. Výchovou
k tolerancii sa snažíme viesť deti k tomu, aby vedeli podať „pomocnú ruku“tzv. iným deťom.
Myslíme tým dieťa utiahnuté, z málopodnetného prostredia, inej národnosti, rasy, opačného
pohlavia a pod.
Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch sú predpokladom tolerancie vo
vzťahoch. U mnohých detí sa prejavuje tvrdé, dravé, egoistické a niekedy až kruté správanie.
Preto je nevyhnutné rozvíjať prosociálne správanie od detstva. Výchova k tolerancii sa snaží
hľadať prekážky vzájomného porozumenia a kontaktu a odbúravať predsudky a stereotypy. Učí
dieťa prijímať každého človeka, vážiť si ho ako plnohodnotnú osobnosť a vedieť oceniť jeho
prednosti, ale zároveň tolerovať jeho odlišnosti. Jedinec si vhodným výchovným pôsobením
osvojuje základné zručnosti medziľudských vzťahov (umenie počúvať, úsmev, pozdrav,
poďakovanie, pochvala, zrakový kontakt), vie sa kultivovane správať, rešpektuje opačné
pohlavia, akceptuje rôznorodosť kultúr, chápe pravidlá spolužitia rodine, skupine a pod.
Výchova k tolerancii je vyjadrená slovami Dorothy L. Nolteovej (In: Kopasová, 2007, s. 92)
z pohľadu našich slovenských detí takto: „Ak deti žijú s toleranciou, učia sa byť trpezlivé.“
Dohovoru o právach dieťaťa učí dieťa spoznávať a orientovať sa v právach dieťaťa.
Uplatňovanie práv nie je realizovateľné bez zručností, ktoré deti získavajú postupne, pričom je
zohľadňovaná vekuprimeranosť. Deti spoznávajú dôvody vzniku detských práv, ich akceptácia v
demokratickom štáte a na druhej strane aj v politickom štáte. Do akej miery sa dodržiavajú
a uplatňujú práva a slobody jedincov, ukazuje výška ich ochrany. Získavajú informácie
o činnosti neziskovej organizácie UNICEF, o jej pomoci deťom na celom svete. Dozvedajú sa v
akých podmienkach žijú deti v jednotlivých častiach sveta a porovnávajú získané informácie
s podmienkami u nás. Učia sa rozlíšiť pojmy povinnosť a právo.
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Práva dieťaťa úzko súvisia s jeho povinnosťami. Každý žiak je súčasťou spoločenstva
napr. triedy, školy. Vieme, že práva a povinnosti žiakov sú zoskupené v školských poriadkoch.
s jedným typom porušovania práv dieťaťa na školách je šikanovanie. Kto sa stáva obeťou
šikany? Najčastejšie sú to deti, ktoré majú nízku sebadôveru, trpia rôznymi komplexmi
a nevedia sa brániť otvorene voči agresorovi, sú na pohľad iné ako ten, čo šikanuje. Preto je
dôležitá výchova k tolerancii, k dodržiavaniu práv dieťaťa, posilňovaniu ľudskej dôstojnosti.
Tento smer má vyústiť k výchove nezávislej a zodpovednej osobnosti, ktorá má svoj názor
a akceptuje osobitosti iných.
Naša rodina je téma, ktorá svojim obsahom je dieťaťu najbližšia. V primárnom vzdelávaní
sa snažíme u detí prehĺbiť cit pre rodinu, rozvíjať u detí potrebu vzájomnej pomoci medzi
členmi rodiny. Rodina ako základná bunka spoločnosti, má prvotnú a jedinečnú možnosť
ukázať a naučiť deti tolerancii. Aby to však zvládli, nestačí len ovládať, čo tolerancia znamená,
ale členovia rodiny musia tak žiť. Vieme, že deti sa učia pozorovaním svojho okolia, svojich
rodičov, je to pre nich prirodzená činnosť. Tie deti, ktoré pocítili rodičovskú lásku a boli vedené
k morálnym hodnotám, zažili si pocit dôvery, uznania a lásky, sú pripravené vyrovnávať sa
s rozdielnosťou vo svete a naučiť sa žiť s odlišnosťami. V rodine, ktorá uznáva a riadi sa
princípmi tolerancie, boli deťom vštepované schopnosti, ako sú vzájomne sa počúvať
a rešpektovať, pomáhať si, prekonávať sklamania či straty a i.
Ďalšie príklady tolerantného spávania poskytuje škola. V predmete etická výchova
učitelia ukazujú, objasňujú a pomáhajú pochopiť deťom cestu k akceptácii ostatných, ktorí sú
trochu odlišní a vhodným aktivitami učia deti spoznávať a rozlišovať ľudské hodnoty.
Tabuľka T1 Uplatnenie vzdelávania o „neviditeľných deťoch „v tematických celkoch ETV
v primárnom vzdelávaní:
Obohatenie tém ETV o učení
Tematický celok ETV Výkonový štandard ETV
o „neviditeľných deťoch“
je schopný oceniť dobro na
- vysťahovalectvo, každé dieťa môže byť
Pozitívne
iných, vie aj prijať ocenenie,
prínosom pre spoločnosť, aj keď
hodnotenie iných
rozvíjať postoj k ľuďom, ktorí
pochádza z inej krajiny
sú mu nesympatickí
vie zo svojho pohľadu
ohodnotiť dobro ochrany
skoré manželstvá dievčat
a lásky, ktoré mu rodina
neúplné rodiny, kde sa deti stávajú
Naša rodina
poskytuje
predčasne dospelými a majú funkciu
oceňuje význam blízkeho
otca, matky
človeka pre život
- uvedomuje si rozdiel medzi
pozitívnou iniciatívou a tou,
detskí vojaci – násilie na deťoch
ktorá ohrozuje moje zdravie
a zneužívanie detí
Iniciatíva
a osobnú bezpečnosť
pomoc a deťom z málopodnetného
(fajčenie, alkohol, drogy,
prostredia
sexuálne zneužívanie detí)
akceptácia prežívania citov u
Vcítenie sa do
- - pochopenie životných situácii
seba a iných
prežívania iných –
jednotlivých detí v rámci kol.ektívu, ale aj
pochopenie voči spolužiakom
empatia
spoločnosti
a chorým, zdravotne
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Pomoc, darovanie,
delenie sa
Sociálne postoje
a zručnosti v
medziľudských
vzťahoch

postihnutým a ľuďom v núdzi
- vidí problémy druhých, vie
pomáhať a podeliť sa o dobro
- uvedomuje si význam
rovnoprávností ľudí bez
ohľadu na rasu, pohlavia

- humanitárna pomoc
- tolerancia voči ľuďom, inej rasy a farby
pleti (Rómovia a ich kultúrne dedičstvo).

- uvedomuje si svoje
- vykorisťované deti
práva a povinnosti, zároveň
Napĺňanie obsahu
deti preberajúce rolu dospelých
chápe rozdiel medzi týmito
Dohovoru o právach
právo na vzdelanie detí
pojmami
dieťaťa
práva detí a ich dodržiavanie na
- chápe nerešpektovanie práv
Slovensku
doma a vo svete
- - vníma a rozoznáva
vplyv utečenectva na ďalší život dieťaťa
Reálne a zobrazené
pozitívne vzory vo svojom
reálny vzor dieťaťa, ktoré vyšlo
vzory
okolí
z málopodnetného prostredia
Každá téma, ktorá učí deti spoznávať neviditeľné deti, je pre deti mladšieho školského
veku náročná. Záleží na nás, ako im čo najbližšie sprístupníme rôzne životné situácie, v ktorých
sa ocitli neviditeľné deti vplyvom prostredia, chudoby, strádania, konfliktov a i. Pojmy - detskí
vojaci, vysťahovalectvo, emigrácia, sú veľmi vzdialené deťom 1. stupňa. Deti v tomto veku
chápu tie súvislosti, ktoré samé prežijú, s ktorými majú skúsenosť. Pri vysvetľovaní, ako
rozpoznať „neviditeľné deti“, je najlepšie začať s popismi a príkladmi, ktoré sa vyskytujú v
prostredí, kde prebieha učenie. Žiaci spoznávajú, z akého dôvodu sa stali deti neviditeľnými pre
spoločnosť u nás i vo svete.
V téme – Pozitívne hodnotenie iných, deti zisťujú odkiaľ prichádza „iné “dieťa, a zároveň,
čo bolo príčinou vysťahovania sa z krajiny. Snažia sa hľadať pozitívum v každej osobe, dajú
priestor pre predstavenie a prejavenie sa.
Naša rodina je téma, ktorá odkrýva význam fungujúcej rodiny a naopak, ako a čo prežíva
dieťa v neúplnej rodine, alebo keď sa stane polosirotou, sirotou. V mnohých prípadoch si deti
ani neuvedomujú význam blízkosti príbuzných. Nie všetky deti chodia do školy z dôvodu
nevšímavosti rodičov, ale sú prípady, že každý deň musia pracovať, aby pomohli rodičom uživiť
rodinu. Mnohé však nemajú rodičov, preto okrem práce sa starajú aj o súrodencov. Často tieto
deti nemajú nielen čas na školu, ale ani na hranie.
Učíme deti byť empatickými a všímavými napr. voči ľuďom v núdzi. Mnohé deti nielen vo
svete, ale aj na Slovensku žijú v chudobe, chýbajú im základné potreby pre život. Žiaci vnímajú
chudobu rôzne. Hľadajú vo svojom okolí deti, ktoré sú neviditeľné pre niekoho. Všímajú si ich
životné situácie a snažia sa vžiť do ich pocitov a prežívania. Empatia je téma, ktorá sa prelína aj
ostatnými témami o neviditeľných deťoch.
Neviditeľné deti sú tie, ktoré nežijú tak, ako by mali. Deti si rozširujú obzor poznania
a empatiu voči deťom, ktoré sú ignorované, sú v rôznych dramatických situáciách, sú ohrozené.
Učia sa spoznávať práva detí ako je právo na vzdelanie, byť dieťaťom, vyrastať v rodine
a ostatné práva, ktoré vychádzajú z Dohovoru o právach dieťaťa.
V téme - Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, sa snažíme poukázať na
rovnoprávnosť ľudí bez ohľadu napr. na farbu pleti tým, že chceme spoznávať, akí sú Rómovia
ľudia, aké majú zvyky a tradície, ktoré vychádzanú z ich kultúrneho dedičstva. Vyzdvihneme
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hudobné nadanie, alebo manuálnu zručnosť. Deti učíme tolerancii voči deťom s odlišnou
farbou pleti.
Reálnym vzorom pre dieťa sa môže stať aj bývalý utečenec. Ten sa za vhodných
podmienok stal úspešným v danej krajine. Aj on bol kedysi malé dieťa, ktoré malo ťažkú
situáciu zapojiť sa do novej spoločnosti. Veľkou bariérou mu bol cudzí jazyk, neznáme zvyky
novej krajiny.
Na hodinách etickej výchovy je nesmierne dôležité, aby sme u detí vzbudili záujem
a ochotu spoznávať nových ľudí a zároveň sa zaujímať o situácie, v ktorých žijú neviditeľné deti.

ZÁVER
Dieťa prichádza na svet s istými predispozíciami. Ako sa jeho danosti rozvinú, závisí od
výchovy v rodine a škole, od jeho aktívnej činnosti a prostredia, v ktorom tvarovanie osobnosti
bude prebiehať. Škola je jedným z miest, kde dieťa získava základy výchovy.
Práca bola zameraná na pochopenie slovného spojenia „neviditeľné deti“, ktoré sú
súčasťou každej spoločnosti. Smerovala k zvýšeniu obzoru poznania a citlivosti voči dramatickej
existencii detí v rôznych častiach sveta, u ktorých nedochádza k porušovaniu ich práv.
Zároveň mala vyzdvihnúť význam výchovy k tolerancii u detí mladšieho školského veku.
Aj napriek tomu, že výchova k tolerancii je súčasťou tematických celkov etickej výchovy v
primárnom vzdelávaní, je jej tam málo. Mala by mať viac priestoru, aby sa plnohodnotnejšie
napĺňal cieľ, vychovať tolerantného človeka, ktorý má svoj názor a nepopiera ním dôstojnosť
a individualitu inej osoby. Lebo len tolerantný človek robí rozhodnutia, ktoré sú prínosom
nielen pre neho, ale hlavne pre spoločnosť. Dnešná spoločnosť kladie vysoké nároky na jedinca
a etická výchova učí, ako slušne žiť, správať sa k iným.
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MOŽNOSTI GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA
V ETICKEJ VÝCHOVE V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Katarína SUJOVÁ
Abstrakt
Naša práca sa zaoberá problematikou globálneho rozvojového vzdelávania v rámci predmetu
etická výchova v primárnom vzdelávaní. Práca vymedzuje chápanie globálneho rozvojového vzdelávania,
systematizuje poznatky o ňom, špecifikuje postavenie GRV v etickej výchove v primárnom vzdelávaní.
Cieľom záverečnej práce je identifikovať v obsahu etickej výchovy v primárnom vzdelávaní možnosti
rozvoja globálneho rozvojového vzdelávania. Práca je rozdelená na dve teoretické a tretiu analytickú
kapitolu. V teoretickej časti využívame metódy deskripcie a komparácie a v analytickej časti sa
sústredíme na rozbor a správne zhodnotenie zozbieraných informácií. Ako predpokladaný prínos sme si
stanovili vhodne zaradiť témy problematiky životného prostredia do obsahového a výkonového
štandardu z etickej výchovy pre primárne vzdelávanie.
Kľúčové slová: Globálne rozvojové vzdelávanie, etická výchova, životné prostredie

ÚVOD
Za svoje pôsobenie v školstve sme sa nestretli s globálnym rozvojovým vzdelávaním
v praxi. Keďže si uvedomujeme vážnosť tejto problematiky, vnímame potrebu zaradiť túto
tému do vzdelávacieho procesu už na primárnom stupni vzdelávania. So skúseností vieme, že
žiaci už v tomto veku sú otvorení rôznym myšlienkam a názorom a preto ich treba formovať
a usmerniť. Myslíme si, že žiakov treba viesť k uvedomelému správaniu, ktoré môžeme
dosiahnuť aj pomocou preberania témy globálneho rozvojového vzdelávania.
Globálne rozvojové vzdelávanie v sebe zahŕňa množstvo tém, ktoré neskôr v práci
vymedzíme. My sa budeme venovať téme Životné prostredie. Cieľom záverečnej práce je
identifikovať v obsahu etickej výchovy v primárnom vzdelávaní možnosti rozvoja globálneho
rozvojového vzdelávania. Pre potreby splnenia cieľa našej práce budeme hľadať možnosti
vzdelávania o životnom prostredí v etickej výchove.
Práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá a druhá kapitola obsahuje potrebné teoretické
východiská. V prvej kapitole sa venujeme definovaniu pojmu globálne rozvojové vzdelávanie,
kde si priblížime daný pojem, obsah a ciele. Druhá kapitola je venovaná témam týkajúcich sa
GRV a je hlbšie zameraná na nami vybranú tému životné prostredie. Tretia kapitola je
analytická a najobšírnejšia. Porovnávame v nej ciele a obsah etickej výchovy v primárnom
vzdelávaní s cieľmi a obsahom globálneho rozvojového vzdelávania. Neskôr sa sústredíme na
prepojenie etickej výchovy a životného prostredia, keď rozborom danú tému životného
prostredia zaraďujeme do obsahového a výkonového štandardu z etickej výchovy pre primárne
vzdelávanie.

VYMEDZENIE POJMU GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE
Dnešná doba je globalizovaná a preto si myslíme, že je potrebné zaoberať sa aktuálnymi
globálnymi témami, ktorých súčasťou sú aj tzv. rozvojové tematiky. Je nutné informovať
spoločnosť a zvyšovať povedomie o globálnych témach, ktoré sa nás týkajú. Zmyslom takejto
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osvety je podľa mňa uvedomenie si nášho poslania vo svete a vytvorenie správneho postoja
voči tejto problematike.
Maastrichtská deklarácia o globálnom vzdelávaní z roku 2002 definuje globálne
vzdelávanie ako „vzdelávanie, ktoré otvára ľuďom oči a mysle voči realite sveta a podnecuje ich
k tomu, aby uviedli do sveta viac spravodlivosti, rovnosti a ľudských práv pre všetkých. Globálne
vzdelávanie je chápané tak, že v sebe zahŕňa rozvojové vzdelávanie, vzdelávanie o ľudských
právach, vzdelávanie o trvalej udržateľnosti, vzdelávanie pre mier a predchádzanie konfliktom
a medzikultúrne vzdelávanie a je globálnou dimenziou vzdelávania pre občianske práva
a povinnosti“ (Maastricht global education declaration, 2002, s. 66).
Európska konfederácia mimovládnych organizácií pre pomoc a rozvoj – CONCORD sa
skladá z rôznych pracovných štruktúr a skupín, ktoré pomáhajú koordinovať spoločné pozície
a činnosti svojich členov. DARE FORUM celým názvom Development Awareness Raising and
Education Forum je jednou z nich. Zmyslom činnosti tejto pracovnej skupiny je zvyšovanie
povedomia o globálnom vzdelávaní a rozvoj globálneho vzdelávania. DARE FORUM takto
definuje rozvojové vzdelávanie: „Rozvojové vzdelávanie je aktívnym učebným procesom, ktorý
je založený na hodnotách solidarity, rovnosti, inklúzie a spolupráce. Dáva ľuďom možnosť
posunu od jednoduchého uvedomenia si medzinárodných rozvojových priorít a udržateľného
ľudského rozvoja, cez porozumenie príčin a následkov globálnych problémov až po osobné
zainteresovanie a rozhodovanie/prijímanie opatrení na základe overených informácií.
Rozvojové vzdelávanie podporuje plnú participáciu všetkých občanov v odstránení celosvetovej
chudoby a v boji proti vylúčeniu. Snaží sa ovplyvňovať spravodlivejšie a udržateľnejšie
ekonomické, sociálne, environmentálne a ľudsko-právne založené národné a medzinárodné
politiky“ (DEEEP, 2004, s. 1).

GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU
V súčasnosti na Slovensku nie je terminológia globálneho rozvojového vzdelávania ešte
presne zadefinovaná. Určité návrhy sú pripravené v rámci pracovnej skupiny pre globálne
vzdelávanie pri Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Tematika
globálneho rozvojového vzdelávania na Slovensku je tak stále novou oblasťou. Globálne
rozvojové vzdelávanie zahŕňa rôzne témy ako sú napríklad oblasti udržateľného rozvoja,
ľudských práv, chudoby, diskriminácie, dobrovoľníctva, ekologického a multikultúrneho
globálneho vzdelávania a ďalšie iné.
Členovia CONCORDu sa na zhromaždení zhodli na spomínanej definícií rozvojového
vzdelávania, zároveň však pre Slovensko platí aj definícia, že globálne rozvojové vzdelávanie je
celoživotný vzdelávací proces, ktorý:
 poskytuje informácie o ľuďoch, ktorí žijú v rozvojových i rozvinutých krajinách
a uľahčuje porozumenie spojenie medzi ich vlastnými životmi a životy ľudí na celom
svete.
 uľahčuje porozumenie ekonomickým, sociálnym, politickým, environmentálnym
a kultúrnym procesom, ktoré ovplyvňujú životy všetkých ľudí.
 rozvíja zručnosti, ktoré umožňujú ľuďom aktívne riešiť problémy.
 podporuje hodnoty a postoje, ktoré ľuďom umožňujú zúčastňovať sa riešení
problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
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vedie k prijatiu zodpovednosti za vytváranie sveta, kde majú všetci ľudia možnosť žiť
dôstojný život podľa ich vlastnej definície toho, čo „dôstojnosť“znamená (DEEEP,
2004).

Globálne rozvojové vzdelávanie by malo podporovať toleranciu, solidaritu a pochopenie
problémov medzinárodného rozvoja. Vo svojej metodike je zamerané na podporu aktívneho
učenia a reflexie, kladie dôraz na rôznosť a rešpekt k druhým a prispieva tiež k ujasneniu
vlastných priorít v globálnom kontexte. Zároveň treba zdôrazniť, že cieľom globálneho
rozvojového vzdelávania je okrem informovania o problémoch, aj aktívna účasť na ich riešení
(Nadácia Pontis, <cit. 2013-06-03>).

CIELE A OBSAH GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA
Zámerom globálneho rozvojového vzdelávanie je dosiahnutie komplexných vedomostí
o rozvojovej problematike a vzájomnej závislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami.
Cieľom je podporiť kritické myslenie jednotlivca, interkultúrne porozumenie, podporiť sociálne
zmeny, ktoré by viedli k rovnosti, spravodlivosti a solidarite. A ďalej podporiť práva
a povinností pre každého jednotlivca, čo by malo prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju
(Informačné centrum globálneho vzdelávania, 2012).
Na základe oficiálneho dokumentu Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na
obdobie rokov 2012 – 2016 prijatého vládou SR identifikujeme pojem a ciele globálneho
vzdelávania. „Globálne rozvojové vzdelávanie je vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu
porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie a možnostiam
riešenia problémov s nimi spojených. Podnecuje všetkých zainteresovaných bez ohľadu na vek
ku skúmaniu otázok ako napr. chudoba, a ich prepojenie s každodenným životom. Narúšaním
stereotypov a podporou nezávislého samostatného myslenia sa snaží globálne rozvojové
vzdelávanie pomôcť rozvíjať aj praktické zručnosti a prispieť k pozitívnym zmenám v lokálnom
aj globálnom merítku“ (Národná stratégia pre globálne vzdelávanie, 2012, s. 2).
Hlavným cieľom globálneho vzdelávania je teda informovať spoločnosť o sociálnych,
environmentálnych, ekonomický a politických procesoch vo svete so zámerom rozvíjať kritické
myslenie a formovať globálne občianske postoje (Think Global, <cit. 2013-06-03>).
Tento hlavný cieľ je rozdelený na tri domény, ktorými sú afektívne ciele (postoje
a hodnoty), psychomotorické ciele (zručnosti, schopnosti) a kognitívne ciele (vedomosti).
1. Afektívne ciele globálneho vzdelávania
 prijímať zodpovednosť za seba a vnímať svoju úlohu vo svete,
 pociťovať potrebu aktívne sa podieľať na riešení miestnych problémov a prispievať
k riešeniu problémov na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni,
 vnímať a akceptovať výhody vzájomnej spolupráce,
 rešpektovať odlišné názory a pohľady na svet,
 solidarizovať sa s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach,
 prevziať zodpovednosť za správanie, ktoré zabezpečí trvalo udržateľný život na Zemi,
 chápať vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta a rôznych dimenzií
rozvoja,
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 vnímať svoje možnosti aktívne sa podieľať na rozvoji na lokálnej i globálnej úrovni.
2. Psychomotorické ciele globálneho vzdelávania
 využívať nástroje demokracie pri podieľaní sa na verejnom živote (volebné právo,
petičné právo, právo na slobodný prístup k informáciám, právo na združovanie),
 dokázať vymedziť problém, analyzovať ho, hľadať rôzne riešenia, vybrať najvhodnejšie
riešenie a využívať pri jeho riešení vlastné skúsenosti i skúsenosti ostatných,
 odhadnúť svoje schopnosti a hľadať možnosti, ako ich využiť pri riešení problémov,
 uvedomovať si zodpovednosť za svoje rozhodnutia pri riešení problémov,
 efektívne spolupracovať s ostatnými ľuďmi,
 na základe informácií si vytvoriť vlastný názor a podporiť ho argumentmi,
 vedieť prijať názor ostatných a korigovať svoj pôvodný názor,
 využívať empatiu pri poznávaní situácie ostatných,
 myslieť systémovo a hľadať súvislosti.
3. Kognitívne ciele globálneho vzdelávania
 poznať príčiny a dôsledky najdôležitejších globálnych problémov,
 porovnať rôzne koncepty chápania rozvojových teórií, ľudských práv, či globalizačných
javov,
 kriticky analyzovať príčiny a dôsledky ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v
rôznych oblastiach sveta,
 rozoznať rozdiely v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej situácii v rôznych
oblastiach sveta,
 poznať rôzne aspekty príčin a dôsledkov rozdielov,
 poznať hlavných aktérov rozvojovej spolupráce a svoje možnosti, aktívne sa podieľať
na rozvoji na lokálnej i globálnej úrovni,
 zhodnotiť prečo a akým spôsobom sa uskutočňuje rozvojová pomoc (Národná stratégia
pre globálne vzdelávanie, 2012).
Spomínané ciele globálneho rozvojového vzdelávania sú rozdelené do troch
kategórii ale rozvíjajú ten istý zámer. Globálne rozvojové vzdelávanie zastrešuje širokú paletu
problematík, ktoré žiaci v mladšom školskom veku sú už schopní pochopiť, spracovať a riešiť.
Preto by sme mali žiakom postupne približovať jednotlivé témy, spoločne riešiť niektoré
problémy a rozvíjať tak ich myslenie a názory. Prijímaním usmernených informácií vhodnou
formou môžeme žiaka naučiť vytvoriť si vlastný vhodný názor a argumentovať ho, prijať
názor ostatných a korigovať svoj pôvodný názor a spolupracovať s ostatnými ľuďmi.
Žiakov by sme mali pripraviť na dnešný rýchly globalizovaný svet. Podať im pomocnú
ruku pri vytváraní si vlastných názorov na mnohé globálne problémy, hľadať riešenia a snažiť sa
aspoň kúskom prispieť k lepšiemu životu nás všetkých. Veď my sami sme tvorcami prostredia
a podmienok života kde žijeme. Je potrebné vhodne oboznámiť žiakov s touto skutočnosťou
a naučiť ich vážnosti a zodpovednosti za svoje správanie. Veľkým pozitívom vidím aj fakt, že
prostredníctvom vzdelávania žiakov sa táto téma dostáva do povedomia aj ich rodičov
a blízkeho okolia, čím sa stáva viditeľnejšou. Ďalej si uvedomujeme, že v dnešnej
medializovanej dobe je veľmi ľahké sa dostať k rôznym informáciám, ktoré však môžu
pozitívne, ale aj negatívne ovplyvniť zmýšľanie aj správanie sa detí. Žiaci v mladšom školskom
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veku ešte nevedia roztriediť získané informácie na tzv. dobré a zlé. A tak sa znovu dostávame
k záveru, že by sme mali žiakov cielene vzdelávať a postupne ich zoznamovať s touto témou.
Témy globálneho rozvojového vzdelávania.
Ako už bolo spomínané exituje niekoľko tém globálneho rozvojového vzdelávania. Medzi
témy globálneho rozvojového vzdelávania patrí naozaj široký okruh problémov. Jedná sa najmä
o tieto témy:
1. Historické korene súčasného sveta
2. Globalizácia
3. Chudoba
4. Konflikty
5. Ľudské práva
6. Ľudský rozvoj
7. Gender (rovnosť pohlaví) a rozvoj
8. Populačný vývoj
9. Migrácia
10. Nerovnosť
11. Svetový obchod
12. Medzinárodné inštitúcie
13. Medzinárodný dlh
14. Fair trade
15. Vzdelanie
16. Zdravie
17. Životné prostredie a udržateľný život
18. Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca
19. Podiel na rozhodovaní
Z uvedených tém sa chceme bližšie venovať téme ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. V dnešnej
dobe globalizácie, modernizácie a neustále rozvíjajúceho sa technického pokroku a ďalších
iných faktorov sme maximálne závislí od prírodných zdrojov a podmienok prírody. Neustálym
rozvojom priemyslu a poľnohospodárstva negatívne vplývame na naše prostredie, a preto by
sme mali zvyšovať našu zodpovednosť voči nemu. Keďže prírodné zdroje sú neobnoviteľné
a vyčerpateľné, musíme nimi šetriť a čo najviac recyklovať. Konanie každého z nás ovplyvňuje
životné prostredie, takže my všetci, teda aj žiaci sa stretávame s témou životného prostredia
každý deň. Už v tomto veku si žiaci uvedomujú, že sú súčasťou tohto prostredia, a že svojou
činnosťou ho ovplyvňujú pozitívne aj negatívne.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Pojem životné prostredie je veľmi široký a zahrňuje tieto štyri vzájomne vnútorne
prepojené súčasti:
 prírodné prostredie – lokálne i globálne ekosystémy, regulačné mechanizmy biosféry
poskytujúce organizmom podmienky potrebné pre život, rôzne rastlinné a živočíšne
druhy
 človekom vytvorené prostredie – ľudské sídla a infraštruktúra
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sociálne prostredie – tvorené vzťahmi medzi ľuďmi, kultúrami, náboženstvami
a sociálnymi skupinami
 vnútorné prostredie – vzájomná vnútorná prepojenosť pohľadu na seba a svoje
prostredie, vnímanie zdravia jednotlivca a zdravia planéty ako celku.
Pre potreby našej práce je vhodné zamerať sa aj na environmentálnu výchovu, keďže
zahŕňa rôzne dôležité informácie a skutočnosti o životnom prostredí. Pozostáva
z nasledovných, vzájomne prepojených rovín:
 učenie o životnom prostredí – žiaci poznávajú jednotlivé zložky životného prostredia
a ich problémy na rôznych úrovniach od lokálnych po globálne
 učenie pre životné prostredie – zoznamujú sa s rôznymi postupmi a postojmi, ktoré
ľudskej spoločnosti umožnia fungovať spravodlivo a podľa zákonitostí trvalo
udržateľného rozvoja, osobne si môžu vyskúšať rôzne prístupy k životnému prostrediu
 učenie prostredníctvom životného prostredia – využívajú miestne prostredie prírodné
i človekom vytvorené (Pike et al., 2000).

PREPOJENIE TÉMY ŽIVOTNÉ PROSTREDIE S ENVIRONMENTÁLNOU
VÝCHOVOU
V tejto práci sa budeme opierať o dokument Environmentálne minimum, schválený
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v roku 1996. Jedná sa o Učebné osnovy
environmentálnej výchovy pre základné školy a stredné školy. Aktuálne, Environmentálna
výchova nie je samostatným predmetom, ale je súčasťou obsahu jednotlivých učebných
predmetov. Keďže pokladáme za dôležité vzdelávať žiakov v rôznych témach životného
prostredia, následne vyberáme niektoré vhodné témy a priradíme ich do tém etickej výchovy.
Tomuto začleňovaniu je venovaná tretia kapitola.
Obsah environmentálnej výchovy umožňuje chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi
človekom a jeho životným prostredím na základe poznávania ekologických procesov, ktorými
sa riadi život na Zemi, geomorfologických a klimatických podmienok, ovplyvňujúcich činnosť
ľudí a ďalších živých organizmov. Rovnako významné je pochopenie sociálnych a kultúrnych
vplyvov, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti
za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu. Tieto poznatky a schopnosti človeka
determinujú proces intelektuálneho a praktického rozhodovania a uvedomovanie si vplyvov
ľudskej činnosti na kvalitu života na Zemi (Environmentálne minimum, 1996).
Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné docieliť, aby si žiaci uvedomovali ich
vzťah k životnému prostrediu, ktorý ovplyvní kvalitu života každého z nich v budúcnosti.
Výchova k ochrane životného prostredia vedie žiakov k úspore materiálov a energie a
k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami. V školskom prostredí a jeho najbližšom
okolí sa environmentálna výchova dotýka aj týchto oblastí:
 spotreba energie – najmä elektrickej (osvetlenie, video, TV) a vykurovanie;
 čistota tried a ďalších miestností – spotreba vody a saponátov;
 areál školy – výsadba stromov, stavanie búdok pre vtákov, kompostovanie organického
odpadu rastlinného pôvodu;
 spotreba materiálov – najmä papiera;
 odpad – triedenie odpadu, zber druhotných surovín
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Obsah environmentálnej výchovy je organicky spojený s obsahom vzdelávania v týchto
témach učiva:
 zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte
 odlesňovanie
 erózia pôdy
 racionálne využívanie prírodných zdrojov
 znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy
 úbytok ozónovej vrstvy
 kyslý dážď
 skleníkový efekt
 spotreba energie
 odpad
 urbanizácia
 populačná explózia

ZHRNUTIE
Pokladáme za veľmi dôležité, aby sme žiakom prízvukovali a učili ich, že prostredie treba
chrániť a starať sa oň. Cieľom je vysvetliť žiakom nutnosť šetrenia prírodnými zdrojmi,
poukázať na význam týchto zdrojov pre človeka, zoznámiť ich s rôznymi novými pojmami, ako
napríklad: obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje alebo alternatívne zdroje energie
a pod. Naučiť ich dbať na ochranu prírody, zveľaďovať ju a vytvárať si k nej kladný vzťah. Viesť
ich k triedeniu odpadu a recyklácií a tým budovať u nich zodpovednosť.
Ďalej si myslíme, že je dôležité ukázať žiakom život ľudí v rôznych prírodných
podmienkach a oblastiach. Zem je len jedna, ale každý žijeme v inom životnom prostredí.
Vidíme potrebu oboznámiť žiakov s tým, že nie všetci na našej planéte majú rovnaký resp. taký
istý prístup k čistej pitnej vode alebo potravinám ako my. Preberaním tejto témy by sme chceli
docieliť, aby si žiaci uvedomili tieto rozdiely, aby si tak vážili podmienky, v ktorých žijú.
Porovnanie cieľov a obsahu etickej výchovy v primárnom vzdelávaní a cieľov a obsahu
globálneho rozvojového vzdelávania
Globálne rozvojové vzdelávanie má za cieľ priniesť globálne vnímanie do všetkých
aspektov vzdelávacieho procesu. Zameriava sa na objasnenie súvislostí medzi globálnym
dianím a je výborným a zaujímavým doplnkom učiva mnohých predmetov. Predstavuje aktívny
proces učenia, založený na hodnotách solidarity, rovnosti, zbližovania a spolupráce. Snaží sa
zvyšovať povedomie a porozumenie o tom, ako globálne záležitosti ovplyvňujú každodenný
život jednotlivcov, komunít a spoločností. Podporuje aktívnu účasť všetkých občanov v
celosvetovom úsilí na odstránenie chudoby a znevýhodňovania. Vplýva na dodržiavanie
ekonomických, sociálnych, environmentálnych a ľudských práv. Poukazuje na skutočnosť ako
každý z nás môže a ovplyvňuje globálnu spoločnosť v ktorej žijeme.
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CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA A OBSAH
VZDELÁVANIA
Podstata predmetu etická výchova je vychovávať jednotlivca s vlastnou identitou.
Viesť ho k tvoreniu hodnotovej orientácie v zmysle zachovania si úcty k prírode a k človeku
či vnímania národných hodnôt. Predmet vychová žiaka k spolupráci a prosociálnosti, ktorá
sa odráža v morálnych postojoch. Súčasťou predmetu je aj rozvoj etických postojov,
sociálnych zručností a podpora mentálnej hygieny.
Obsah etickej výchovy je vytvorený na základe atribútov, ktoré treba v žiakovi
rozvíjať, aby boli dosiahnuté spomínané výchovné ciele. Tieto atribúty sú zakomponované
v týchto témach:
 otvorená komunikácia
 dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
 pozitívne hodnotenie iných
 tvorivosť a iniciatíva
 vyjadrovanie citov
 empatia
 asertivita
 reálne a zobrazené vzory
 komplexná prosociálnosť
 prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
 etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
 etika a ekonomické hodnoty
 etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
 rodina, v ktorej žijem
 výchova k manželstvu a rodičovstvu
 ochrana prírody a životného prostredia

POROVNANIE CIEĽOV A OBSAHU ETICKEJ VÝCHOVY V PRIMÁRNOM
VZDELÁVANÍ A CIEĽOV A OBSAHU GLOBÁLNEHO ROZVOJOVÉHO
VZDELÁVANIA
Pre následné poukázanie na zhodnosť alebo podobnosť niektorých cieľov etickej výchovy
a globálneho rozvojového vzdelávania si ich pripomenieme.
Ciele etickej výchovy:
 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
 naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primerané veku,
 umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
 umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy,
 podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
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formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
Ciele globálneho rozvojového vzdelávania:
 skúmať vzťahy medzi ľuďmi žijúcimi v rozvinutom svete s tými z rozvojových krajín, čo
umožňuje žiakovi pochopiť prepojenie vlastného života so životmi iných ľudí na
druhom konci sveta
 zvyšovať porozumenie pre ekonomické, sociálne, politické a environmentálne sily,
ktoré formujú naše životy
 rozvíjať zručností, postoje a hodnoty, ktoré umožňujú ľuďom spolupracovať a spoločne
jednať, aby dokázali priniesť zmenu a vzali do vlastných rúk kontrolu nad svojimi
životmi.
 jednať v zmysle k dosiahnutia spravodlivejšieho a trvalo udržateľného sveta, v ktorom
sú moc a zdroje spravodlivejšie rozdelené
 propagovať hlasy ľudí, ktorí sú vylúčení z rovnoprávneho podielu z výhod
medzinárodného ľudského rozvoja
 umožniť spolupodieľať sa na písaní nového príbehu ľudského života
Jedným z cieľov globálneho rozvojového vzdelávania je dosiahnuť, aby ľudia pochopili
súvislosti medzi ich vlastnými životmi a životmi ľudí na celom svete. Vidieť a uvedomiť si aký je
život v rozvojových a rozvinutých krajinách. Etická výchova tiež korešponduje s týmto cieľom.
Snaží sa naučiť žiaka vnímať svoj vlastný život a tak aj vnímať život ostatných. U žiaka tiež
podporuje tvorbu prosociálnych hodnôt a postojov.
Etická výchova sa snaží vzbudiť u jednotlivca schopnosť začleniť sa a vedieť pracovať
v skupine. Ďalej naučiť žiaka riešiť rôzne problémy, čo je aj cieľom GRV. Etická výchova aj GRV
sa snažia rozvíjať schopnosti, ktoré umožňujú aktívne sa spolupodieľať na riešení problémov.
GRV podporuje spolupodieľanie sa na riešení problémov, nielen osobných, ale na globálnej
úrovni, tým myslíme miestnej, regionálnej, štátnej a medzištátnej úrovni.
Celý tento proces vzdelávania tak podporuje tvorbu správnych hodnôt u jednotlivca.
Tento cieľ GRV súvisí aj s cieľom etickej výchovy čo je naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať
stanoviská, rozlišovať dobro od zla. Prostredníctvom etickej výchovy si žiak uvedomuje
a osvojuje význam sociálnych noriem, svoje práva a povinnosti. Ďalej si rozvíja svoj mravný
úsudok a tiež si uvedomuje a buduje zodpovedný a ochraňujúci postoj k životnému prostrediu.
Žiak by tak mal mať iniciatívny vo vzťahu k ochrane prírody a životného prostredia čo z hľadiska
GRV smeruje k prijatiu zodpovednosti za vytváranie sveta, kde majú všetci ľudia možnosť žiť
dôstojný život podľa svojich predstáv.
Ďalším cieľom je osvojiť si základné komunikačné zručnosti a to prostredníctvom
pochopenia medziľudských vzťahov. Uvedomuje si potrebu rešpektovania odlišnosti iných, vie
vyhodnotiť situácie a prijať rôzne druhy pomoci a je ochotný pomáhať. Docieliť pochopenie
významu zlatého pravidla mravnosti v medziľudských vzťahoch. Žiak si tak uvedomuje význam
rovnoprávností ľudí bez ohľadu na rasu alebo pohlavie. Tento proces je obsiahnutý aj v GRV,
kde je cieľ pochopiť a porozumieť ekonomické, sociálne, politické, environmentálne a kultúrne
procesy, ktoré ovplyvňujú životy všetkých ľudí.
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TÉMA „ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“ V ETICKEJ VÝCHOVE
V druhej kapitole sme sa venovali téme životné prostredie, ktoré je jednou z tém
globálneho rozvojového vzdelávania. Na základe nášho rozboru sme danú tému zaradili do
obsahového a výkonového štandardu z etickej výchovy pre primárne vzdelávanie.
Témy, ktoré sa týkajú životného prostredia sme začlenili do niektorých vybraných tém
etickej výchovy. Myslíme si, že nami vybraté témy sú vhodné na rozšírenie obsahu etickej
výchovy na primárnom stupni vzdelávania.
V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť ako je téma etickej výchovy doplnená o tému
životné prostredie.
TEMATICKÝ CELOK, TÉMA
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ a SEBAÚCTA
- uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel - má slovnú zásobu, ktorá vyjadruje základné
medzi mnou a ostatným svetom).
ľudské vlastnosti
- poznanie a postupné zvnútorňovanie - vie pomenovať svoje dobré vlastnosti
povedomia jedinečnosti a nedotknuteľnosti,
vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy
pri prekonávaní prekážok
+ uvedomovanie si vlastného postavenia + pozná pojmy vzor, vplyv vzoru, pozitívne
v sociálnom životnom prostredí a vplyv na a negatívne vzory správania
okolité prostredie resp. životné prostredie
(základné zložky životného prostredia:
ovzdušie, voda, pôda)
POZITÍVNE HODNOTENIE INÝCH
-človek a jeho hodnota - spoznávanie -vie slovne vyjadriť rozdiel medzi dobrom
pozitívnych vlastností svojich najbližších v a zlom na ľuďoch zo svojho okolia
rodine, v triede, v škole, v rovesníckych
vzťahoch…
-verbálne
vyjadrovanie
pozitívneho
hodnotenia druhých,
-prehodnocovanie negatívnych skutočností..
+pozorovanie a hodnotenie správania sa +vie slovne zhodnotiť správanie sa druhých
druhých k životnému prostrediu
a rozlíšiť správne a nesprávne konanie
+poukázanie na negatívne zásahy človeka do
prírody a ich dôsledky
+základné podmienky života na Zemi
NAŠA RODINA
-uvedomovanie si hodnoty rodiny pre -vie identifikovať a slovne vyjadriť rodinné
jednotlivca i pre spoločnosť..
vzťahy
+uvedomovanie si postoja a správania sa +rozširovanie slovnej zásoby: recyklácia,
rodiny voči životnému prostrediu
triedenie odpadu, šetrenie vodou a energiou
TVORIVOSŤ
-rozvoj fantázie a pozorovacích schopností.
-vie vysvetliť, čo je tvorivosť
-tvorivosť iných, ktorá nás obohacuje
-vie vysvetliť súvislosti medzi fantáziou, úsilím
-tvorivosť, ktorú od nás prijímajú, očakávajú a tvorivosťou
iní
-vie vymenovať konkrétne produkty (ovocie)
-využitie tvorivosti v živote triedy..
tvorivosti v rámci rodiny a školy
+žiakmi vytvárané životné prostredie triedy +rozvoj slovnej zásoby
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(napr. kútik živej prírody)

INICIATÍVA
-iniciatíva v sebapoznaní
-iniciatíva vo vzťahu k iným.
-hľadanie možností ako vychádzať v ústrety
iným ľuďom..
+udržiavanie poriadku v triede, triedenie
odpadu, zber papiera, zapájanie sa do aktivít
súvisiacich so životným prostredím (Deň
Zeme)
POMOC, DAROVANIE, DELENIE SA
-vnímanie a prežívanie prosociálnosti
-zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi
psychickou a materiálnou pomocou.
-podelenie sa a darovanie v rámci rodiny
a žiackeho kolektívu
+základy starostlivosti o prírodu
+ochrana zvierat, pomoc v zvieracom útulku,
+pomoc pri výsadbe zelene, dobrovoľné
aktivity, aktívna ochrana lesov/pôdy
NAŠA ŠKOLA
-poznávanie kvalít a predností školy
-rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej
škole – osobnosti, prostredie, atmosféra,
učebné predmety
-účasť žiakov na živote a úspechoch školy ..
+aktivity školy voči životnému prostrediu, zber
druhotných surovín
+spotreba a šetrenie energie, materiálom,
vodou
SOCIÁLNE
POSTOJE
a ZRUČNOSTI
V
MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH
-tolerancia vo vzťahoch
-rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom ..
+rešpekt a úcta voči prírode
+vnímanie ľudí z rôzneho sociálneho/
prírodného prostredia, rešpektovanie iných
názorov, kultúr, náboženstiev, zvykov
a tradícií
+význam medzinárodnej spolupráce s cieľom
neznečisťovania životného prostredia a jeho
ochrany
(úbytok
ozónovej
vrstvy,
znečisťovanie ovzdušia chemickými látkami)
NÁŠ REGIÓN – VLASŤ
-rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojmu
regiónu – k svojej vlasti
-iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní

+nadobúdanie kladného vzťahu k živej prírode
+budovanie zodpovedného správania sa
k životnému prostrediu
-vie vysvetliť, čo je iniciatíva
-vie uviesť príklady prospešnej a škodlivej
iniciatívy
+uvedomenie si vlastného pričinenia sa
v prospech prostredia

-vie vysvetliť slovo „pomoc“ a pozná rozdiel
medzi psychickou a materiálnou pomocou,
vie uviesť ich príklady
- pozná možné reakcie
+uvedomenie si svojho vplyvu a pomoci
životnému prostrediu

-vie hovoriť o kvalitách svojej školy

+pozná aktivity školy
+rozširovanie slovnej zásoby

-vie vysvetliť pojmy rovnoprávnosť pohlaví,
rás..
+rozširovanie slovnej zásoby
+vytváranie tolerancie u žiaka

-vie zaradiť svoje bydlisko do lokality okresu
-vie vymenovať aspoň jednu pozitívnu
skutočnosť, ktorá sa viaže na jeho región
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vlastného regiónu – dobre poznať svoje
bydlisko a jeho okolie - geografiu, kultúru,
osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu regiónu
chýba, čo by bolo treba v ňom vylepšiť..
+ekologické správanie, vzťah k faune a flóre +rozširovanie poznatkov o regióne
regiónu
+zabezpečenie základných životných potrieb
ľudstva pre budúcnosť
+urbanizácia
Zdroj: Vlastné spracovanie

Do témy etickej výchovy ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ a SEBAÚCTA, v ktorej je hlavným cieľom
naučiť žiaka uvedomovať si vlastnú hodnotu, nájsť postavenie seba samého v ostatnom svete
sme zaradili environmentálnu tému. Táto sa venuje postaveniu žiaka v sociálnom životnom
prostredí a jeho vplyvu na okolité prostredie. Týmto sledujeme schopnosť žiaka rozpoznať
pozitívne a negatívne vzory správania.
Ďalšia etická téma POZITÍVNE HODNOTENIE INÝCH nás inšpirovala o doplnenie
pozorovanie a hodnotenie správania sa druhých k životnému prostrediu. Chceme poukázať na
negatívne zásahy človeka do prírody a ich dôsledky. Cieľom preberania tejto témy je viesť žiaka
k správnemu konaniu voči životnému prostrediu.
V etickej téme NAŠA RODINA pozorujeme postoje a správanie sa rodiny voči životnému
prostrediu. Našim cieľom je viesť žiaka k ekologickému správaniu sa, ako je triedenie odpadu,
šetrenie vodou, energiou a materiálom.
V téme TVORIVOSŤ sa venujeme vytváraniu životného prostredia žiakmi, čím chceme
dosiahnuť nadobúdanie kladného vzťahu k živej prírode a budovanie zodpovedného správania
sa k životnému prostrediu, ktoré nás obklopuje.
Udržiavanie čistoty a poriadku v triede, zber papiera a zapájanie sa do rôznych aktivít
súvisiacich so životným prostredím sme zaradili do ďalšej témy INICIATÍVA. Cieľom je, že žiak
dokáže vlastným pričinením meniť a vplývať na prostredie okolo seba.
Tému POMOC, DAROVANIE, DELENIE SA sme rozšírili o problematiky akou sú ochrana
zvierat, aktívna ochrana lesov/pôdy a starostlivosti o prírodu. Žiakom chceme ukázať, že aj
malým pričinením pomôžeme veľkej veci.
Téma NAŠA ŠKOLA je úzko prepojená aj s témami TVORIVOSŤ a INICIATÍVA, ktorá
približuje žiakovi aktivity školy. Takto môže žiak vidieť a pochopiť zodpovedné správanie školy
voči životnému prostrediu v praxi. Žiak si takto vytvára správne názory a postoje.
Téma SOCIÁLNE POSTOJE a ZRUČNOSTI V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH hovorí
o tolerancii vo vzťahoch a úcte voči ľuďom. My sme ju doplnili aj o tému, ktorá je venovaná
budovaniu rešpektu a úcte voči prírode. Ďalej chceme poukázať na spoluprácu všetkých ľudí
z rôzneho sociálneho či prírodného prostredia v prospech a ochranu životného prostredia.
Taktiež ich učiť rešpektovaniu iných názorov, rôznych kultúr a náboženstiev.
Témou NÁŠ REGIÓN – VLASŤ chceme žiakom rozšíriť poznatky o regióne, v ktorom žijú.
Cieľom je naučenie žiaka správať sa tak, aby boli zabezpečené životné potreby ľudstva aj pre
ďalšie generácie Poukázať na plytvanie resp. neplytvanie zdrojmi a prírodnými surovinami.
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ZÁVER
Pokladáme za dôležité, aby žiaci boli dostatočne informovaní o jednotlivých
problematikách globálneho rozvojového vzdelávania. Ako vidíme táto oblasť je veľmi široká
a preto si vieme predstaviť globálne rozvojové vzdelávanie ako samostatne vyučovaný
predmet. V práci sme sa venovali zaradeniu globálnej rozvojovej témy životné prostredie do
vyučovania etickej výchovy.
Cieľom záverečnej práce bolo identifikovať v obsahu etickej výchovy v primárnom
vzdelávaní možnosti rozvoja globálneho rozvojového vzdelávania. My sme sa snažili vhodne
rozšíriť témy z etickej výchovy o environmentálne témy. Týmto rozšírením obsahu tém etickej
výchovy sme chceli dosiahnuť hlbšie preniknutie do problematiky životného prostredia. Ako
sme už skôr uviedli, životné prostredie je len jedno a treba si ho chrániť. Každý ovplyvňujeme
globálnu spoločnosť v ktorej žijeme. Preto vidíme dôležitosť podrobnejšieho vzdelávania už na
primárnom stupni. Touto cestou žiakom môžeme vysvetliť význam zachovávania prírodného
prostredia a naučiť ich vytvárať si citový vzťah k prostrediu a celej krajine.
Cieľom je vzbudzovať u žiakov ekologické správanie, napríklad naučiť ich možné spôsoby
likvidácie odpadu (skladovanie, spaľovanie, recyklovanie..), šetriť vodu a energie. Vytvárať
u nich rešpekt a úctu voči prírode. Naučiť ich, že každý môžeme pomôcť, učiť ich tak spolupráci
a zodpovednosti nielen k sebe samému. Rozvíjať ich hodnoty a postoje, aby si uvedomili, že
svojim konaním môžu zmeniť niektoré skutočnosti.
Vhodnou formou, v patričnej zrozumiteľnosti a primeranej jednoduchosti by sme mali
žiakom postupne približovať jednotlivé témy, spoločne riešiť niektoré problémy, rozvíjať tak ich
myslenie, viesť ich k vlastnému názor, aby vedeli zaujať stanovisko voči problému. Jedným
z cieľov tohto vzdelávania je priviesť žiaka k uvedomelému a zodpovednému správaniu voči
Zemi.
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STEREOTYPY A PREDSUDKY AKO TÉMA ETICKEJ
VÝCHOVY V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Jana BOLDIŠOVÁ
Abstrakt
Naša práca sa zaoberá výučbou o stereotypoch a predsudkoch na hodinách etickej výchovy v
primárnom vzdelávaní. V prvej časti vymedzujeme základné pojmy - stereotypy, predsudky zo
psychologického pohľadu aj z pohľadu globálneho rozvojového vzdelávania. V druhej časti sme sa
pokúsili o identifikáciu možností prekonávania stereotypov a predsudkov v myslení u žiakov primárneho
stupňa vzdelávania prostredníctvom kurikula etickej výchovy.
Kľúčové slová: stereotyp, predsudok, xenofóbia, diskriminácia, rasizmus

ÚVOD
Práca sa zaoberá výučbou o stereotypoch a predsudkoch na hodinách etickej výchovy v
primárnom vzdelávaní.
O predsudkoch sa väčšinou hovorí v súvislosti s dospelými a nie deťmi. Výskumy však
ukazujú, že predsudky sa u detí objavujú a nie sú zriedkavým javom. Členovia rodiny, rovesníci,
médiá, škola formujú ich názory, postoje o druhých ľuďoch. Môžu u detí podporovať
predsudky, ale môžu aj pomáhať proti nim bojovať.
Cieľom práce je identifikovať možnosti prekonávania stereotypov a predsudkov v
myslení u žiakov primárneho stupňa vzdelávania prostredníctvom kurikula etickej výchovy.
Práca je rozdelená do dvoch hlavných kapitol. V prvej kapitole vymedzujeme základné pojmy
stereotypy a predsudky. Aké druhy stereotypov rozpoznávame, zdroje a funkcie stereotypov.
Rozoberáme príčiny vzniku predsudkov a spôsoby ako ich prekonávať. V druhej kapitole sme sa
pokúsili o identifikáciu tém etickej výchovy v primárnom vzdelávaní, v rámci ktorých je možné
prekonávanie stereotypov a predsudkov.

STEREOTYPY A PREDSUDKY
Hádam každý z nás sa už dostal do situácie, kedy sme od niekoho očakávali určité
správanie a boli sme prekvapení, keď sa dotyčná osoba zachovala úplne inak. Realita sa líšila od
nášho očakávania. Uvedomili sme si, že naše predstavy boli mylné. Týmto očakávaniam,
predstavám hovoríme stereotypy.
Ako vlastne stereotypy vznikajú? Príčinou ich vzniku môžu byť aj naše sklony
kategorizovať nové informácie, zovšeobecňovať, robiť závery z nedostatočného množstva
dôkazov, hodnotiť seba i ľudí vo svojom okolí, snažiť sa prispôsobiť svojej sociálnej skupine či
uprednostňovať známe veci pred neznámymi. Robíme si napríklad kategórie ľudí, do ktorých si
nové osoby zaraďujeme – kategória ľudí, ktorých nemám rád, ktorým sa budem vyhýbať a
z ktorých mám strach. Pridŕžame sa starých názorov a postojov, lebo nám dávajú pocit istoty.
Preto uprednostňujeme ľudí, ktorí sú nám známi, hovoria rovnakým jazykom, majú rovnakú
farbu pleti, obliekajú sa rovnako ako my a pod. Napr. pri stretnutí s cudzincami si ako prvé
všímame naše spoločné a rozdielne znaky. A prirodzene bližšie máme k tým, ktorí sa nám
podobajú. Tieto tzv. úskoky ľudského myslenia (Allport, 2004) môžu rovnako viesť aj
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k predsudkom a diskriminácii. Niektorí odborníci nevidia medzi predsudkami a stereotypmi
rozdiel. Iní zasa považujú predsudky za názory a postoje, ktoré majú nepriaznivý alebo
nepriateľský vzťah voči iným, zatiaľ čo stereotypy môžu byť postoje neutrálne alebo majú
priaznivý, pozitívny vzťah. (Průcha, 2010)
Stereotypy a predsudky sú teda zovšeobecňujúce hodnotenia, predstavy, ktoré určité
skupiny ľudí prechovávajú k iným skupinám alebo k sebe samým. Sú relatívne nemenné,
prenášané medzi generáciami a ťažko odstrániteľné, pretože majú silný emocionálny náboj
a to racionálne je v nich často potláčané. Stereotypy a predsudky majú tri základné zložky:
kognitívnu, emotívnu (afektívnu) a konatívnu (behaviorálnu). (Průcha, 2010) Kognitívna hovorí
o tom, ako danú skupinu (napr. národ, etnikum) vnímame. Emotívna zložka charakterizuje náš
emocionálny postoj k danej skupine. Tieto postoje môžu byť pozitívne, negatívne alebo
nevyhranené či ľahostajné. Konatívna zložka sa prejavuje v praktickom správaní sa voči
príslušníkovi skupiny, národu (napr. diskriminácia).
Hrozba stereotypov a predsudkov je práve v ich emocionálnej (iracionálnej) sile, ktorá
odoláva zmenám a je skoro nemožné ju ovplyvniť. Buď sa presvedčíme na vlastnej koži
o opaku, či vlastnou otvorenosťou a kritickou reflexiou dokážeme zbaviť sa stereotypov
a predsudkov, alebo aspoň redukovať ich vplyv na naše správanie k dotknutým ľuďom.
Stereotypy a predsudky existujú voči rôznym typom skupín. Tieto skupiny sú vymedzené
na základe:
 etnicity, národnosti či rasy (etnické a národné stereotypy, rasové predsudky)
 veku alebo pohlavia (vekové a rodové stereotypy)
 náboženstva (náboženské predsudky)
 profesijnej skupiny (profesijné predsudky)
 fyzického vzhľadu či postihnutia/handicapu
 sexuálnej orientácie/dialektu, či lokálnej príslušnosti
Človek sa nerodí s predsudkami, stereotypmi. Preberá ich z prostredia, v ktorom žije.
Rodina, príbuzní, rovesníci, médiá, škola, spoločnosť ovplyvňujú naše nazeranie na svet, naše
postoje, zmýšľanie. Vyhnúť sa im nie je vôbec jednoduché, pretože nevieme a ani nemôžeme
vedieť o všetkom všetko. Názor na seba a ľudí vo svojom okolí meníme len s veľkou námahou.
Ak sme ochotní prehodnotiť svoje názory, prispôsobiť svoje predstavy novým informáciám,
priznať si, keď urobíme chybu a uznať, že „veci“nie sú také, aké sme očakávali, sme na ceste
k tolerancii. A čo je tolerancia? „Schopnosť nechať ľudí takými, akí sú.“ (Bullardová, 2007, s. 42)

STEREOTYPY
Stereotypy sú normálnou súčasťou nášho uvažovania. Tvoria ich predstavy, ktoré majú
ľudia o sebe, o skupine, s ktorou sa identifikujú, a o členoch iných skupín, s ktorými sa zase
nestotožňujú. Prenášajú sa na jedinca prostredníctvom rodiny, školy, médií, kamarátov.
„Stereotyp je sociálna klasifikácia skupín pomocou zovšeobecňujúcich znakov, ktoré nie
sú overiteľné a nie sú ani založené na skúsenosti jedinca, ktorý sa týmito stereotypmi riadi.“
(Jirák - Kőpplová, 2003, s. 145) Je to teda zovšeobecnená myšlienka, názor na celú skupinu,
jedinca, pričom neberieme ohľad na to, aký človek v skutočnosti je. Nové informácie
vyvodzujeme zo starých skúseností. Napr. ak sme mali zlú skúsenosť s Rómami, pri ďalšom
kontakte s týmto etnikom budeme podozrievaví.
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Pre človeka je bežné, že myslí v stereotypoch. Umožňujú nám rýchlo sa orientovať vo
svete, zjednodušovať realitu. Nie vždy sa nám však darí brať na konečné posudzovanie pravdy
do úvahy realitu. Tu je niekoľko spôsobov, ktorými sa môžeme dopustiť vytvorenia chybného
stereotypu:
 „hádzanie do jedného koša“alebo aplikácia čŕt skupiny na každého jeho príslušníka,
pričom tieto črty môžu skupinu dosť dobre vystihovať
 „prenáhlené zovšeobecnenie“– generalizácia, čiže predpoklad, že črty jednotlivca sú
črtami jeho skupiny, pričom väčšinou si za takýto príklad berieme toho najviac
vytŕčajúceho člena
 „informácia z druhej ruky“– stereotypy si často vytvárame z informácií z médií, od
rodiny, priateľov, okolia
 zastaralá informácia – hoci na tvrdení môže byť kus pravdy, môže sa zakladať na
niečom, čo už dnes nie je aktuálne
 nelegitímnosť vyplývajúca z nereprezentatívnej malej vzorky skupiny
 viditeľnosť črty – to, čo sa najviac odlišuje od nášho očakávania, nemusí byť práve
typické pre skupinu
 neoverený úsudok (záver) – v prípade nedostatočnej informácie často pridávame svoje
predpoklady, pričom naše pozorovanie v našej skupine nemusí byť pre inú vôbec
relevantné.
Druhy stereotypov
Existuje mnoho druhov stereotypov. Môžeme ich rozdeliť na dve veľmi široké skupinyna stereotypy „neškodné“a stereotypy „nebezpečné“. „Neškodné“stereotypy sú také, ktoré
majú „neutrálny emotívny náboj“a netýkajú sa záujmov jedinca. Za „nebezpečné“stereotypy
môžeme považovať tie, ktoré sú „spojené s úzkosťou a obavami“. (Giddens, 1999, s. 232)
U „nebezpečných“stereotypov sledujeme nenávisť istých skupín voči iným. Tieto stereotypné
predstavy ohrozujú skupiny obyvateľov a ak sa rozrastú do väčších rozmerov môžu ohroziť aj
celú spoločnosť. Sú tiež v rozpore so zákonmi väčšiny demokratických krajín.
Stereotypy môžu vznikať na základe veku, profesie, záujmov, pohlavia, národnosti, rasy,
vyznania, sexuálnej orientácie atď. Rodové stereotypy hovoria o tom, aký by mal byť
„správny“muž a aká by mala byť „správna“žena. „Rodové stereotypy sú zjednodušené,
nerealistické obrazy „mužskosti“a „ženskosti”, idealizované a očakávané vzory, ktoré nás
sprevádzajú vo všetkých oblastiach života.“ (Farkašová, 2002, s.14) Vyskytujú sa v reklame, v
literatúre, učebniciach aj vo výchovno-vzdelávacom procese. Dôsledkom ich tolerovania v
spoločnosti je poškodzovaný prirodzený vývin dievčat a chlapcov, vznikajú prekážky v rozvoji
ich vlastnej individuality. Ďalším dôsledkom snahy naplniť tieto zidealizované vzory sú veľakrát
depresie, sebapoškodzujúce správanie, domáce násilie. Stereotypy môžu napríklad určovať,
aké očakávania majú určití ľudia, ako sa budú správať napr. podnikatelia, učiteľky, Rómovia,
atď. Etnické, rasové a národné stereotypy plnia dôležitú úlohu pri vzájomnom skúmaní etník
a národov a pri ich spolunažívaní.
Zdroje a funkcie stereotypov
Ako sme už uvádzali, stereotypy sú vytvárané rodinnou výchovou, prijímané od
najbližšieho okolia, od uznávaných autorít. Vplyv na ich utváranie majú aj verejná mienka,
škola. Jedným z hlavných zdrojov stereotypov sú médiá. Sú ich šíriteľmi, ale aj tvorcami (napr.
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reklama, spravodajské relácie). Stereotypy výrazne ovplyvňujú selektivitu vnímania, preceňujú
určitú vybranú udalosť, či vlastnosť. Nie sú však iba záležitosťou médií, vznikajú aj v bežnom
živote, sú „konštitutívnym prvkom sociálnej konštrukcie reality“. (Burton, Jirák, 2001, s. 189)
Stereotypy tiež skúmal Walter Lippmann a venoval sa im vo svojej známej knihe. „Public
opinion“ (1922). Skúmal to, aké majú stereotypy funkcie a došiel k štyrom základným:
 Stereotyp usporadúva svet okolo nás do podoby, ktorej rozumieme, odráža naše
chápanie reality.
 Stereotyp je skratkou, zjednodušenou cestou priamo k významu oznámenia.
 Vždy odkazuje na realitu a svet.
 Vyjadruje postoje a hodnoty danej kultúry a spoločnosti.
Stereotypy sú značne stabilné. Dodávajú nám určitý pocit istoty. Meniť ich alebo sa od
nich odpútať je ťažký proces. Impulzom k zmene môže byť až skutočne silný zážitok, ktorý
nezodpovedá našej doterajšej predstave, a tak nemáme inú možnosť, ako ju upraviť alebo sa
jej úplne vzdať.

PREDSUDKY
Predsudok je negatívny osobný postoj alebo názor o osobe alebo skupine, ktorý sa
nemusí zakladať na poznatkoch o tejto osobe alebo skupine. (Fountain, 2007, s. 83) Ide
o prisudzovanie vlastností ľuďom dopredu, bez toho, aby sme ich poznali, o potláčanie
všetkého, čo je odlišné od nás a preferovanie vlastného ja. Predsudok vzniká predtým, než sme
sa poriadne zamysleli, teda pred súdom. Obsahuje záporné hodnotenie alebo odsúdenie a je
prejavom negatívneho vzťahu. Niekedy je definovaný ako negatívny stereotyp. G. W. Allport
(2004, s. 41) definuje etnický predsudok ako „antipatiu, ktorá vychádza z chybnej a strnulej
generalizácie. Túto antipatiu môžeme pociťovať alebo vyjadriť. Môže byť namierená proti celej
skupine, alebo proti jedincovi, pretože je príslušníkom tejto skupiny.“Predsudky sú veľmi
stabilné, ťažko dochádza k ich zmenám, pretože sú iracionálne a ľahko odolávajú rozumovým
argumentom. Zakladajú sa na neúplných alebo nepravdivých informáciách.
Vznik predsudkov
Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik predsudkov. Jedným z nich je vplyv
rodiny. Mnohé predsudky sú u detí navodzované priamo rodičmi. Ďalej je to výchova. V
autoritárskej rodine, v ktorej rodičia uprednostňujú veľmi tvrdú disciplínu, nie je možné
odreagovať svoje negatívne emócie. Tie sú potom prenášané na podriadenú skupinu v
spoločnosti. Medzi ďalšie faktory patria úroveň vzdelania, kultúra, z ktorej človek pochádza,
medziskupinové súťaženie o dosiahnutie rovnakého cieľa, snaha nájsť obetného baránka (keď
príde ku katastrofe, ľudia často hľadajú niekoho, koho by z toho mohli obviniť), členstvo v
určitej skupine (môže viesť k diskriminácii v prospech vlastnej skupiny a proti členom
vonkajších skupín). Predsudky môžu mať aj historický podklad, napr. nepriateľstvo medzi Srbmi
a Chorvátmi má korene v druhej svetovej vojne, keď dochádzalo k hromadnému vraždeniu
civilistov, nepriateľstvo medzi katolíkmi a protestantmi v Írsku má pôvod v 16. storočí, keď boli
katolíci prenasledovaní a posielaní do vyhnanstva. Gordon W. Allport popísal v roku 1954 päť
štádií vývoja etnických predsudkov:
1. Očierňovanie – nepriateľské reči, ohováranie.
2. Izolácia – oddeľovanie etnickej skupiny od dominantnej skupiny v spoločnosti.
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3. Diskriminácia – upieranie občianskych práv, zamestnania a prístupu k istým formám
bývania spoločenským menšinám.
4. Telesné napadnutie – násilie voči osobám a ich majetku, ktorého sa dopúšťajú
rasistické organizácie.
5. Vyhladzovanie – násilie voči celej skupine, napr. pokusy nacistov o vyhladenie Židov
a Rómov. (Hayesová, 1998)
Byť obeťou predsudkov je pre človeka veľmi zraňujúce. Buď s tým len mlčky žije alebo
odpláca predsudky ešte väčšími. Aj keď väčšina predsudkov nevedie k vraždeniu, všetky
predsudky ľudí rozdeľujú a vyvolávajú v nich nevraživosť. V dôsledku predsudkov ľudia v
mnohých krajinách trpia pre rasizmus, diskrimináciu a xenofóbiu alebo sú vylúčení zo
spoločnosti.

PREKONÁVANIE PREDSUDKOV
V skutočnosti každý z nás má určité vopred utvorené predstavy. Tie však nemusia
zákonite viesť k predsudkom. No ak ich nemáme pod kontrolou a nie sme ochotní zmeniť ich
ani pod vplyvom nových informácií, môžu naše predstavy viesť k predsudkom, stereotypom
a diskriminácii. Predsudky je možné prekonať alebo eliminovať tým, že sa ľudia navzájom
spoznajú, teda priamym kontaktom skupín, ktorý vedie ku spolupráci.
Hayesová (1998) navrhuje päť hlavných podmienok, ktoré musia byť splnené pri
pokusoch redukovať predsudky:
1. Zúčastnení musia mať rovnoprávne postavenie (status).
2. Musia mať príležitosť k osobnému kontaktu.
3. Nutný je kontakt s nestereotypnými jedincami (to nás núti s nimi jednať ako so
svojprávnymi, neopakovateľnými osobnosťami).
4. Kontakt medzi skupinami musí byť podporovaný spoločnosťou (úradmi, štátom).
5. Skupiny musia mať príležitosť spolupracovať.
Priamy kontakt skupín, kritické prehodnocovanie názorov z okolia, neustále
presviedčanie sa o pravdivosti vlastného názoru, vzdelávanie, bezdôvodné neodmietanie
vedecky podložených názorov sú možnosťami, ako neupadnúť do predsudkov, alebo sa zbaviť
tých, ktoré sme nevedomky prevzali.

PREKONÁVANIE STEREOTYPOV A PREDSUDKOV V KURIKULE ETICKEJ
VÝCHOVY V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Východiskom predmetu etická výchova je hľadanie vlastnej identity a hodnotovej
orientácie. Etická výchova sa má zameriavať na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v
morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. (Učebné osnovy etickej výchovy pre 1.
stupeň ZŠ. Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 13. 4. 2004 pod číslom CD2004-5691/11376-1:096 s platnosťou od 1. 9. 2004 začínajúc prvým ročníkom.) Predmet etická
výchova je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty. Svojím obsahom zasahuje aj do
ďalších vzdelávacích oblastí (Človek a príroda, Človek a svet práce). Cieľom etickej výchovy je
jedinec, ktorý dokáže spolunažívať a spolupracovať s inými skupinami, dokáže sa začleniť do
spoločnosti a akceptovať jej morálku, jedinec, ktorý si váži seba aj ľudí vo svojom okolí.
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Žijeme v spoločnosti, ktorá sa dynamicky mení, ktorú zaplavuje množstvo informácií,
nových technológií, sprevádza globalizácia, ale z ktorej sa bohužiaľ postupne vytrácajú hodnoty
ako je čestnosť, pokora, etika, morálka. Aj keď etická výchova nemôže byť všeliekom na všetky
problémy našej doby, „výchova k hodnotám, morálke, etike, úcte, zodpovednosti, slobode,
pravde, atď. však môže mladým ľuďom ukázať, ako sa ich život môže uberať, keď si neosvoja
tie správne hodnoty, keď ich život bude ovládať závisť, zlosť, neúcta, či egoizmus.“ (Fridrichová
- Hajnalová Buvalová, 2012, s.5)
Pomáhať prekonávať stereotypy a predsudky u detí je aj úlohou školy. Škola je povinná
vytvárať také prostredie, ktoré je bezpečné a ústretové pre každé dieťa, bez ohľadu na jeho
pohlavie, pôvod, etnickú príslušnosť, vierovyznanie, postihnutie alebo chorobu. Témy etickej
výchovy nám dávajú dostatočný priestor na riešenie tejto problematiky.
V tejto časti sa pokúsime analyzovať tematické celky, témy etickej výchovy obsiahnuté v
Štátnom vzdelávacom programe ISCED 1, v ktorých vidíme potenciál na rozvíjanie tolerancie
a prekonávanie stereotypov a predsudkov u žiakov.
Prvou témou, s ktorou sa žiaci na hodinách etickej výchovy stretávajú je komunikácia. V
tematickom celku Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch si žiaci rozvíjajú komunikačné
schopnosti (pozdrav, prosba, poďakovanie, ako začať a ukončiť rozhovor, ako aktívne
počúvať..), učia sa ako byť ohľaduplní, empatickí, taktní, prijímať druhého takého, aký je,
osvojujú si pravidlá podporujúce spolužitie v skupine - triede. V tejto téme (tematickom celku)
vidíme možnosti rozvíjať u žiakov toleranciu vo vzťahoch a to zážitkovými metódami ako sú
hranie rol, modelovanie situácií a scénky. Široké možnosti v rámci tohto tematického celku
vidíme v témach štvrtého ročníka - tolerancia vo vzťahoch, rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom,
kultivované správanie k osobám iného pohlavia. Žiakov vedieme k pochopeniu významu
zlatého pravidla mravnosti „Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ty iným“, vedieme ich
k uvedomeniu významu rovnoprávností ľudí bez ohľadu na rasu, pohlavie. Zážitkovými
metódami, dramatizáciou, hrou, diskusiou, ale aj reálnymi príkladmi (scénky z filmov, ukážky
reklám) môžeme žiakom pomôcť uvedomiť si stereotypy a predsudky (rodové, vekové, etnické,
voči hendikepovaným ľuďom, telesne, mentálne postihnutým ľuďom), ktoré sú v nás
zakorenené a dávať im prostredníctvom týchto aktivít „návody“, ako ich meniť, prekonávať.
V tematickom celku Ľudská dôstojnosť a sebaúcta vedieme žiakov k poznávaniu seba
samého, k uvedomovaniu si vlastnej hodnoty. „Etická výchova pracuje s predpokladom, že ak
sa jedinec naučí vážiť seba, bude mať v úcte aj iných ľudí.“ (Fridrichová - Hajnalová Buvalová,
2012, s.17) Osoby s nízkou sebaúctou sú veľmi úzkostlivé, nevedia odolávať vonkajším tlakom,
ľahko podliehajú vplyvom okolia. Majú malú dôveru voči iným, zaujímajú buď obrannú polohu,
alebo sú agresívne (Líšková, 2012). Ak budeme u detí budovať a podporovať ich sebavedomie,
ľahšie tak budú odolávať predsudkom, tlaku rovesníkov (ponižovaniu, šikanovaniu).
Najvhodnejšie metódy na budovanie sebavedomia vidíme v rolových hrách a aktivitách, pri
ktorých pracujú na spoločnom cieli.
Tematický celok Pozitívne hodnotenie iných nám tiež dáva možnosti na prekonávanie
predsudkov a stereotypov u žiakov. V rámci tém tohto tematického celku v prvom ročníku človek a jeho hodnota, verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia druhých,
prehodnocovanie negatívnych skutočností (dobro - zlo), môžeme u žiakov rozvíjať už
spomínanou skupinou metód postoj k ľuďom, ktorí sú nám nesympatický kvôli fyzickému
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vzhľadu, oblečeniu, rodinnému prostrediu, intelektu a pod. Do týchto tém môžeme zaradiť
pojmy - ponižovanie, šikanovanie, rasizmus. V tematickom celku Vcítenie sa do prežívania
iných – empatia, v ktorom sa žiaci učia vnímať situáciu zdravotne postihnutých, chorých
a starých ľudí, môžeme žiakom využitím zážitkových a inscenačných metód priblížiť predsudky
a stereotypy, v dôsledku ktorých je sťažené ich začlenenie sa do spoločnosti (do rovesníckej
skupiny, do zamestnania..), sú terčom ponižovania, urážania.
V tematickom celku Reálne a zobrazené vzory, v téme pozitívne a negatívne vplyvy
televízie, filmu, počítačových hier, môžeme žiakom prostredníctvom filmových ukážok, reklám
ukázať, ako sa v nás vplyvom masmédií (spôsob, akým prezentujú vzory) upevňujú stereotypy
a vytvárajú predsudky (rodové, vekové, profesijné, etnické..) . Tu vidíme možnosť viesť žiakov
zážitkovými metódami, diskusiou k pochopeniu rodovej identity a role (chlapec/dievča,
muž/žena) a k prekonávaniu rodových stereotypov. Možnosti na odstraňovanie rodových
predsudkov vidíme aj v témach Naša rodina, Naša škola, Naša trieda. Hraním rol,
dramatizáciou môžeme poukázať na negatívne dôsledky rodových stereotypov pre jedinca
a jeho zdravý vývin.
V tematických celkoch Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa, Náš región - vlasť
vo štvrtom ročníku žiaci spoznávajú svoje práva a povinnosti, učia sa ich uplatňovať a plniť,
poznať dôvody, prečo vznikli a ako sú akceptované v demokratických krajinách. Žiakom v tejto
téme môžeme priblížiť dopady predsudkov (rodových, etnických, národných..) na dodržiavanie
práv detí (globálna diskriminácia dievčat, upieranie práva na vzdelanie, domáce násilie,
zneužívanie). Pomocou dokumentárnych filmov, návštevou múzeí zameraných na históriu
poukazovať na škody napáchané neznášanlivosťou a predsudkami (prenasledovanie kresťanov,
vyhladzovanie Židov, genocída vo Rwande, vojnový konflikt medzi Srbmi a Chorvátmi..).
Deti mladšieho školského veku, ktoré sa len učia posudzovať svet okolo seba, majú
o ľuďoch a dianí vo svete veľa mylných názorov. Presvedčiť ich k inému zmýšľaniu môžeme aj
tým, že im poskytneme nové skúsenosti. Našou snahou je, aby skúsenosti získané z nácvikov
rôznych modelových situácií a spomínaných aktivít prenášali do reálneho života. V nasledujúcej
tabuľke konkretizujeme ciele výchovy k stereotypom a predsudkom vo vybraných témach
etickej výchovy.
Obsah etickej výchovy Témy
Postoje a zručnosti
vzťahoch

v

medziľudských

Ľudská dôstojnosť a sebaúcta

Ciele výchovy k stereotypom
a predsudkom
V komunikácii so spolužiakmi prejavovať
prvky tolerancie - prejavovať rešpekt a úctu
voči druhým bez ohľadu na pohlavie,
etnikum, handicap či mentálne postihnutie.
Uvedomiť si a vysvetliť problémy spojené so
„škatuľkovaním“druhých. Pochopiť význam
zlatého pravidla mravnosti.
Spoznávať svoje silné a slabé stránky, vážiť
si seba samého, svoju individualitu,
akceptovať jeden druhého. Pomôcť žiakom
uvedomiť si, čo predstavuje ich identitu,
ako si o ľuďoch vytvárame jednostranné
názory – stereotypy. Uvedomiť si vplyv
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stereotypného vnímania na ľudí a ich
vlastný pohľad na seba samých.
Podnecovať u žiakov porozumenie
k odlišnostiam (kultúrnym, náboženským,
etnickým, rasovým, týkajúcich sa fyzického
vzhľadu a pod.), rozvíjať u žiakov schopnosť
tolerovať tieto odlišnosti aj sa
z nich učiť.
Zvýšiť citlivosť na témy ponižovanie,
sociálne vylúčenie a odmietnutie.
Identifikovať a odlíšiť stereotypy
a predsudky, xenofóbiu a diskrimináciu.
Pochopiť, že my sami sme niekedy vnímaní
ako tí „druhí“.
Uvedomiť si, v čom spočíva moc reklamy
a jednotlivých médií, ako šíria a vytvárajú
stereotypy,
predsudky.
Spoznávať,
uvedomovať si dôsledky stereotypov
(rodových,
vekových,
etnických..)
zobrazovaných v reklamách, televízii,
počítačových hrách.
Zvýšiť povedomie o mužských a ženských
stereotypoch (o rodových stereotypoch),
ktoré sa prejavujú v rodine, škole, triede.
Spochybňovať zažité, rodovo stereotypné
predstavy o svete žien a mužov.
Uvedomovať
si
dôsledky
týchto
stereotypov.
Uvedomiť si formy diskriminácie podľa
pohlavia (diskriminácia medzi chlapcami
a dievčatami).
Poznať dopady predsudkov na dodržiavanie
práv detí. Poznať krajiny, v ktorých sú
deťom upierané práva (napr. právo na
vzdelanie, zdravotnú starostlivosť),
v ktorých sa deti musia vyrovnávať
s predsudkami a diskrimináciou, ktorých
príčinou je ich pohlavie, pôvod, postihnutie,
chudoba, náboženstvo.

Pozitívne hodnotenie iných

Vcítenie sa do prežívania iných - empatia

Reálne a zobrazené vzory

Naša rodina
Naša trieda
Naša škola

Napĺňanie obsahu
o právach dieťaťa
Náš región - vlasť

Dohovoru

ZÁVER
Záverečná práca sa zaoberá výučbou o stereotypoch a predsudkoch na hodinách etickej
výchovy v primárnom vzdelávaní. Cieľom je hľadať možnosti, ako prekonávať stereotypy
a predsudky v myslení žiakov primárneho stupňa vzdelávania prostredníctvom kurikula etickej
výchovy.
Stereotypy sú šablónovité spôsoby vnímania, ktoré nevychádzajú z našich priamych
skúseností. Každý človek myslí v stereotypoch. Problém nie je vo vzniku stereotypov, ale v
našej neochote zmeniť ich, vzdať sa ich, aj napriek novým odlišným informáciám či opačnej
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skúsenosti. Naše predstavy tak vedú k predsudkom. Predsudky a stereotypy sú základom
nepochopenia a zdrojom konfliktov medzi rôznymi skupinami. Sú zdrojom rasistických
a netolerantných postojov. Preto je potrebné, aby sme dokázali svoje stereotypy meniť,
vyvarovať sa tak ich skostnateniu a snažiť sa kriticky prehodnocovať svoje súdy.
Výskumy uvádzajú, že dieťa už vo veku desať- jedenásť rokov môže začať odmietať
ľudí iného etnika, rasy či náboženstva. V tomto veku si postupne osvojuje názory, ktoré
môžu u neho pretrvávať celý život. Spisovateľ Charles Caleb Colton (okolo 1780-1832) sa
vyjadril:
„Niektorých ľudí nenávidíme, pretože ich nepoznáme, a nechceme ich spoznať, pretože
ich nenávidíme.“
Ak predsudky možno získať, možno sa ich aj zbaviť. Aby došlo k obratu v postojoch detí,
potrebujú viac informácií o iných kultúrach a skupinách spoločnosti. Musia získať poznatky
o tom, v čom spočívajú korene predsudkov, uvedomiť si vlastné stereotypné postoje
a pochopiť odkiaľ sa berú. V kurikule etickej výchovy sme sa pokúsili o identifikáciu tém, v
rámci ktorých môžeme túto problematiku sledovať a ďalej rozvíjať.
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VÝCHOVA K OBČIANSTVU V ETICKEJ VÝCHOVE
V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Ľubica HAJNALOVÁ BUVALOVÁ
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá možnosťami výchovy k občianstvu prostredníctvom etickej výchovy v
primárnom vzdelávaní. Cieľom záverečnej práce je popísať možnosti výchovy k občianstvu v etickej
výchove v primárnom vzdelávaní. Východiskom spracovania záverečnej práce je vymedzenie chápania
výchovy k občianstvu, identifikovanie občianskych vedomostí, schopností, cností a zručností. V druhej
časti práce sa autorka zameriava na analýzu kurikula etickej výchovy v primárnom vzdelávaní so
zameraním sa na možnosti výchovy k občianstvu v jeho jednotlivých zložkách. Výstupom záverečnej
práce je opis možností výchovy k občianstvu v kurikule etickej výchovy pre primárne vzdelávanie.
Kľúčové slová: Etická výchova. Výchova k občianstvu. Primárne vzdelávanie.

Problematika výchovy k občianstvu sa dostáva stále viac do pozornosti nielen
odborníkom ale aj širokej verejnosti. Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
(2008) uvádza, že v rámci rozvoja kľúčových kompetencií je potrebné rozvíjať aj občianske
schopnosti, zručnosti, hodnoty a cnosti. Vyučovací predmet, ktorý je výhradne zameraný na
rozvoj občianskych kompetencií je občianska náuka, ktorá sa vyučuje od nižšieho
sekundárneho vzdelávania. Potreba výchovy aktívneho občana, ktorý pozná svoje práva
a povinnosti a súčasne zodpovedá za svoje činnosti nie je záležitosťou iba sekundárneho
vzdelávania. Predpokladáme, že práve etická výchova poskytuje v rámci svojho aktuálneho
obsahového a výkonového štandardu z etickej výchovy (2011) veľký priestor pre rozvoj
občianskych kompetencií. Preto sme sa zamerali na problematiku výchovy k občianstvu v
etickej výchove v primárnom vzdelávaní.
Cieľom záverečnej práce je poukázať na možnosti výchovy k občianstvu v rámci etickej
výchovy v primárnom vzdelávaní. Záverečná práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej
kapitole sme sa zamerali na vymedzenie pojmu výchovy k občianstvu a načrtli sme
opodstatnenie výchovy k občianstvu v rámci vzdelávania. V druhej kapitole sme sa snažili
poukázať na prítomnosť občianskych kompetencií v rámci kľúčových kompetencií, prierezových
téma v primárnom vzdelávaní a vyučovacieho predmetu vlastiveda. Tretia kapitola ponúka
prehľad postavenia výchovy k občianstvu vo vybraných národných kurikulách. Záver tretej
kapitoly je venovaný komparácii cieľov a obsahu etickej výchovy v primárnom vzdelávaní
a občianskej náuky v nižšom sekundárnom vzdelávaní.

VYMEDZENIE POJMU VÝCHOVA K OBČIANSTVU
V nasledujúcej kapitole definujeme výchovu k občianstvu, pričom vychádzame zo
zahraničných zdrojov. Súčasne sa snažíme poukázať na význam výchovy k občianstvu v
európskom kontexte.
Výchova k občianstvu
Výchova k (demokratickému) občianstvu, ako uvádza O’Shea, K. (2003), má svoj pôvod v
konceptoch, ktoré sa zakladajú na tradičnejšom chápaní politiky, ako napr. občianska náuka
alebo politická výchova. Čo sa týka konceptu, kladie hlavnú pozornosť na individuálne
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skúsenosti a praktické prístupy, ktoré sú primerané k tomu, aby podporovali spolužitie v
spoločnosti. Ide o medziľudské vzťahy, o rozvoj individuálnych a kol.ektívnych identít,
o podmienky spolužitia. Podrobné ciele a obsah výchovy k občianstvu sa v rámci Európy líšia,
ale hlavným cieľom výchovy k občianstvu je „všeobecne zabezpečiť, aby sa mladí ľudia stali
aktívnymi občanmi schopnými prispievať k rozvoju a blahobytu spoločnosti, v ktorej žijú.
Výchova k občianstvu je bežne chápaná ako oblasť zahŕňajúca štyri hlavné aspekty
a) politickú gramotnosť,
b) kritické myslenie a analytické zručnosti,
c) postoje a hodnoty,
d) aktívnu účasť“. (Výchova k občianstvu v Európe, 2012, s. 17)
Môžeme konštatovať, že výchova k občianstvu poskytuje žiakom vedomosti, zručnosti
a porozumenie na to, aby sa stali informovanými občanmi, ktorí sú si vedomí svojich práv,
povinností a zodpovednosti. (Association for Citizenship Teaching, 2013.) Podobné cieľové
zameranie má povinný predmet občianska náuka, ktorá je prvý raz zaradená do edukačného
procesu v nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. Predmet, podľa Štátneho vzdelávacieho
programu z občianskej náuky (2011), prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom
prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje
žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich
demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva
druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej
občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti. Následne
vo vyššom sekundárnom vzdelávaní poskytuje občianska náuka základy ekonomickej
gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v
medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom
filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia.
Opodstatnenie výchovy k občianstvu
Výchova k občianstvu je procesom celoživotného učenia, ktorý sleduje nasledujúce ciele
(O’Shea, 2003):
 participáciu,
 partnerstvo,
 sociálnu súdržnosť,
 prístup,
 spravodlivosť,
 zodpovednosť,
 solidaritu.
Anglická Asociácia pre výučbu výchovy k občianstvu (Association for Citizenship
Teaching, 2013) poukazuje na jej dôležitosť vzhľadom na to, že výchova k občianstvu:
 zaisťuje, aby všetci žiaci získali politické, právne a ekonomické vzdelávanie;
 napomáha žiakom získať zručnosti pre dobrovoľnícku činnosť a zapájanie sa do
miestnych vecí;
 učí žiakov chápať povinnosti a práva občanov, ich príležitosti;
 smeruje na lokálnemu učenie a aktivitám a aj ku globálnemu učenia a aktivitám;

510

ETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ





učí žiakov premýšľať o rôznych myšlienkach, názoroch a vierovyznaniach;
učí žiakov preskúmať a pochopiť súčasné sporné otázky;
učí žiakov preskúmať a pochopiť súčasné sporné otázky na miestnej, národnej
a medzinárodnej úrovni;
 učí žiakov kreatívne skúmať prístupy k prijatiu opatrení na problémy a otázky
(Association for Citizenship Teaching, 2013.)
Učebné osnovy európskych štátov, dobre reflektujú mnohostranný charakter
občianstva. Školy majú stanovené ciele nielen z hľadiska teoretických znalostí, ktoré majú žiaci
nadobudnúť ale tiež z hľadiska zručností, ktoré majú ovládať, postojov a hodnôt, ktoré
vytvárajú; aktívna účasť žiakov v škole a mimo nej sa takisto široko podporuje. Vo
všeobecnosti, zahrnuje učivo o občianstve široký a veľmi komplexný rozsah tém o základných
princípoch demokratických spoločností, súčasné spoločenské otázky ako je kultúrna
rozmanitosť a udržateľný vývoj, ako aj európske a medzinárodné dimenzie. (Výchova
k občianstvu v Európe, 2012, s. 13)

VÝCHOVA K OBČIANSTVU V KURIKULE PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
V snahe nájsť problematiku výchovy k občianstvu v jednotlivých častiach kurikula
primárneho vzdelávania sme sa zamerali na kľúčové kompetencie, prierezové témy
primárneho vzdelávania a na vyučovací predmet vlastiveda, ktorý by mal okrem etickej
výchovy poskytovať najväčší priestor pre rozvíjanie občianskych vedomostí, zručností,
schopností a cností.
Občianske kompetencie v primárnom vzdelávaní
Ciele primárneho vzdelávania sa podľa Štátneho vzdelávacieho programu (2008)
napĺňajú prostredníctvom kľúčových kompetencií, ktoré sa majú systematicky rozvíjať u žiakov.
Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý začína v
predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne sa
dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa rozvíjajúce kľúčové spôsobilosti
(kompetencie) potrebuje každý jednotlivec na osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj
kompletnej osobnosti, na aktívne občianstvo a na uplatnenie sa vo svete práce. Kľúčové
kompetencie majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú.
Rozvoj občianskych zručností nachádzame okrem iných oblastí výrazne v nasledovných
kompetenciách ŠVP (2008, s. 8-9):
 „sociálne komunikačné kompetencie:
o vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou
primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,
o dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné
argumenty a vyjadriť svoj názor,
o uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so
spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do
kontaktu,
o rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom
neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
o na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,
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rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu
medzikultúrnej komunikácie,
o v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému
textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných
životných situácií;
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
o vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie
rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa
svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
o pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti
riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri
podobných alebo nových problémoch,
o pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým
a spolupracujúcim) spôsobom;
osobné, sociálne a občianske kompetencie:
o má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
o uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
o dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
o uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným
a aktívnym trávením voľného času,
o dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
o uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
o má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
o dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi
a postupmi pri spoločnej práci,
o uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom;
kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
o dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti
prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
o dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie
prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
o uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
o cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
o rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor
a vkusový postoj,
o ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
o pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
o správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
o má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných
kultúr.“
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ROZVÍJANIE OBČIANSKYCH KOMPETENCIÍ PROSTREDNÍCTVOM
PRIEREZOVÝCH TÉM
Štátny vzdelávací program (2008) dáva priestor pre rozvíjanie občianskych kompetencií
aj v rámci nasledovných vybraných prierezových oblastí:
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje
žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný
(akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobnostných a sociálnych spôsobilostí, ktoré
spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné,
aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám
seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené
prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je
potrebné, aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva
ostatných. Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať
prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok).
Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské
vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto
prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj rodinnej výchove.
Multikultúrna výchova
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské
kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného,
náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte
prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným
z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia
príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť
slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín
obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa
prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.
Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie pôsobenie
zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu
kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho
správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné
kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné
a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou
témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým
a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.
Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu
tradičnej kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený: Dohovor
o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj Dohovor o ochrane a podpore
rozmanitosti kultúrnych prejavov.
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ROZVÍJANIE OBČIANSKYCH KOMPETENCIÍ V RÁMCI VLASTIVEDY
V rámci vyučovacích predmetov primárneho stupňa vzdelávania poskytuje vlastiveda
veľký priestor pre rozvoj občianskych kompetencií. Nachádza sa v rámci vzdelávacej oblasti
Príroda a spoločnosť.
Dôležitým cieľom vlastivedy v rámci rozvoja občianskych kompetencií je spoznávať
sociokultúrny priestor života dieťaťa a genézu tohto priestoru. Mimoriadna pozornosť je
venovaná orientácii v priestore a čase. Rozvoj poznania dieťaťa v danom sociokultúrnom
priestore zodpovedá mentálnej prezentácii pojmového aparátu, s ktorým dokáž narábať
a chápať jeho význam. Dieťa si ozrejmuje vlastnú kultúru, učí sa narábať s historickými
prameňmi, je schopné sa v nej orientovať a hodnotiť na svojej primeranej úrovni. Vníma
a zaujíma postoj k multikultúrnej otvorenosti. Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní,
pozorovaní, žiaci získavajú vzťah ku kraju, v ktorom žijú. Žiaci vedia rozprávať o svojom kraji, v
ktorom žijú, vedia pomenovať jeho jednotlivé časti. Veku primerane charakterizujú svoju obec,
oboznamujú sa so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci vedia porozprávať o významných
historických udalostiach. Výučba je zameraná na rozvoj schopnosti objavovať a na snahu
vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žiaci žijú a jeho premeny, prejavovať záujem o spôsob
života ľudí v blízkom okolí (v triede, škole, obci) a na schopnosť spolupracovať. Súčasne výučba
prispieva k akceptovaniu ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a žiaci sa majú naučiť ich
akceptovať a tolerovať. (ŠVP - Vlastiveda, 2011)

VÝCHOVA K OBČIANSTVU V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE
Výchova k občianstvu je súčasťou národných učebných osnov vo všetkých štátoch.
Poskytuje sa v školách prostredníctvom troch hlavných prístupov ako samostatný vyučovací
predmet, ako súčasť iného vyučovacieho predmetu alebo ako medzipredmetová dimenzia.
Avšak častokrát sa používa aj kombinácia týchto prístupov. (Výchova k občianstvu v Európe,
2012, s. 13) Väčšinou sa výchova k občianstvu ako samostatný predmet začína vyučovať až v
nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. Výnimkou sú krajiny, ktoré vo svojich národných
kurikulách uvádzajú v primárnom vzdelávaní samostatný vyučovací predmet, ktorý je cieľovo
zameraný na výchovu k občianstvu, a to Estónsko (Občianstvo), Grécko (Občianstvo a sociálne
štúdie), Španielsko (Vzdelávanie pre občianstvo a ľudské práva), Francúzsko (Etika),
Portugalsko (Občianska výchova) a Rumunsko (Občianska výchova a Výchova Európana).
Prehľad postavenia výchovy k občianstvu v rámci národných kurikúl uvádzame v Prílohe 1.
Dĺžka času, počas ktorej sa vyučuje výchova k občianstvu ako osobitný vyučovací predmet sa
medzi štátmi veľmi líši. Ide o rozmedzie rokov 12 (vo Francúzsku) po jeden rok (v Bulharsku).
Učebné osnovy európskych štátov dobre reflektujú mnohostranný charakter občianstva. Školy
majú stanovené ciele nielen z hľadiska teoretických znalostí, ktoré majú žiaci nadobudnúť, ale
tiež z hľadiska zručností, ktoré majú ovládať, postojov a hodnôt, ktoré vytvárajú. Takisto sa
široko podporuje aktívna účasť žiakov v škole a mimo nej. Vo všeobecnosti, zahrnuje učivo
o občianstve široký a veľmi komplexný rozsah tém o základných princípoch demokratických
spoločností, súčasné spoločenské otázky ako je kultúrna rozmanitosť a udržateľný vývoj, ako aj
európske a medzinárodné dimenzie. (Výchova k občianstvu v Európe, 2012)
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Na základe postavenia výchovy k občianstvu v rámci národných kurikúl (viď. Príloha 1)
môžeme konštatovať, že postavenie výchovy k občianstvu v rámci národných kurikúl vybraných
35 krajín má tendenciu prioritne zaradiť problematiku občianstva ako prierezovú tému, alebo
ako integrovanú tému v rámci iných vyučovacích predmetov. Podobne smeruje aj výchova
k občianstvu v primárnom vzdelávaní na Slovensku. Ako samostatný povinný predmet sa
vyučuje občianska náuka v rámci nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania.
Komparácia cieľov etickej výchovy v primárnom vzdelávaní a občianskej náuky
V nasledujúcej časti sme sa zamerali na komparáciu vybraných cieľov etickej výchovy
a občianskej náuky. Predpokladáme, že prepojenosť cieľov etickej výchovy v primárnom
vzdelávaní a cieľov občianskej náuky v nižšom sekundárnom vzdelávaní je výrazná.
Vlastná identita
Spoločné ciele etickej výchovy v primárnom vzdelávaní a občianskej náuky v nižšom
sekundárnom vzdelávaní sme zaznamenali s problematikou vlastnej identity. Konkrétne cieľ
etickej výchovy (ŠVP Etická výchova, 2011, s. 3) „vychovať osobnosť, ktorá má svoju vlastnú
identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť“a cieľ občianskej
náuky (ŠVP Občianska náuka, 2011, s. 3) „predmet vedie žiaka k podpore vedomia jedinečnosti
a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, k utváraniu vedomia vlastnej identity
a identity druhých ľudí“. Oba predmety sú cieľovo zamerané identitu žiaka, na utváranie
a rozvoj jeho identity. Vzhľadom na to môžeme konštatovať, že problematike vlastnej identity
je v primárnom stupni vzdelávania venovaná pozornosť v rámci etickej výchovy a následne v
nižšom sekundárnom vzdelávaní pokračuje rozvíjanie tejto oblasti okrem etickej výchovy aj v
predmete občianska náuka. To znamená, že tieto ciele na seba nadväzujú a následne sa
vzájomne podporujú.
Morálne zásady a princípy
Ciele zamerané na zásady a princípy nachádzame v oboch predmetoch – etická výchova,
aj občianska náuka. Etická výchova v primárnom vzdelávaní v rámci obsahového a výkonového
štandardu (ŠVP Etická výchova, 2011, s. 3) definuje cieľ, ktorý je zameraný na osobnosť žiaka,
ktorá „má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná
správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách“. V nižšom sekundárnom
vzdelávaní občianskej náuky (ŠVP Občianska náuka, 2011, s. 3) je cieľ zameraný na
„rešpektovanie a uplatňovanie mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania
a prebratie zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania“. Môžeme
konštatovať, že interiorizácia všeobecných mravných zásad patrí medzi kľúčové ciele etickej
výchovy aj občianskej náuky.
Zdravá kritickosť a realistické sebahodnotenie
Podobne zamerané ciele etickej výchovy a občianskej náuky nachádzame aj pri rozvoji
zdravej kritickosti. Obsahový a výkonový štandard z etickej výchovy v primárnom vzdelávaní
(ŠVP Etická výchova, 2011, s. 3) uvádza, že jej „cieľom je vychovať osobnosť, ktorá má pozitívny
vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou“. „Realistickému sebapoznávaniu
a sebahodnoteniu“ (ŠVP Občianska náuka, 2011, s. 3) vedie žiakov občianska náuka v nižšom
sekundárnom vzdelávaní. Zdravá kritickosť a realistické sebahodnotenie sa vzájomné dopĺňajú
v rámci výchovy a vzdelávania na základnej škole.
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V závere komparácie vybraných troch cieľov etickej výchovy a občianskej náuky môžeme
konštatovať, že vzájomná prepojenosť cieľov týchto dvoch predmetov je veľmi výrazná. z toho
dôvodu môžeme vnímať etickú výchovu ako prípravný predmet pre občiansku náuku v nižšom
sekundárnom vzdelávaní.
Komparácia obsahu etickej výchovy v primárnom vzdelávaní a občianskej náuky
V rámci komparácie obsahu etickej výchovy v primárnom vzdelávaní a obsahu občianskej
náuky v nižšom sekundárnom vzdelávaní sa chceme zamerať na vybrané tematické celky, ktoré
uvádza obsahový a výkonový štandard jednotlivých predmetov. Obsahovú zhodu sme
zaznamenali pri tematických celkoch, ktoré boli zamerané na problematiku rodiny, školy,
regiónu, sociálnych vzťahov a postojov a aj na problematiku ľudských práv.
Rodina
Štátny vzdelávací program z etickej výchovy (2011) sa zaoberá problematikou rodiny v
tematickom celku Naša rodina. Obsahovo je tematický celok zameraný na uvedomenie si
hodnoty rodiny pre jednotlivca, aj pre spoločnosť. Ďalej na príbuzenské vzťahy, rodičovskú
lásku a jej význam v živote dieťaťa, na úctu, komunikáciu a pomoc medzi členmi rodiny a v
neposlednom rade aj na význam blízkeho človeka pre život jednotlivca. Občianska náuka (ŠVP
Občianska náuka, 2011) sa zaoberá touto problematikou v tematickom celku Moja rodina
podrobnejšie. Obsahovú prepojenosť nachádzame vo význame a poslaní rodiny, vo vzťahoch v
rodine, v úcte k rodine, v komunikácii v rodine a v pomoci v rodine. V rámci tohto tematického
celku je zaradená aj téma Dohovor o právach dieťaťa, ktorá je v etickej výchove ako
samostatný tematický celok.
Škola
V rámci etickej výchovy v primárnom vzdelávaní (ŠVP Etická výchovy, 2011) sú tejto
oblasti venované 2 tematické celky Naša trieda – spoločenstvo detí a Naša škola. V rámci nich
sa žiaci zaoberajú problematikou správania sa medzi sebou, vzťahmi medzi chlapcami
a dievčatami (slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc slabším, rešpektovanie inakosti),
kamarátstvom a priateľstvom (úprimné a falošné), dodržiavaním pravidiel správania sa v triede
(podpora vzájomnosti, spokojnosti, tolerancie a spolupráce), poznávaním kvalít a predností
školy, rozvíjaním povedomia a príslušnosti k svojej škole (osobnosti, prostredie, atmosféra,
učebné predmety) a účasťou žiakov na živote a úspechoch školy. Vo všeobecnosti sú tieto
tematické celky zamerané na vzájomné vzťahy v triednom spoločenstve a pravidlá, ktorými sa
riadia, následne na aktívnu účasť v rámci školského života. Prepojenosť s obsahom občianskej
náuky (ŠVP Občianska náuka, 2011) nachádzame tematickom celku Moja škola najmä v
témach: vzťahy v skupine, pravidlá spolupráce, práva a povinnosti žiakov, osobnosti školy,
história a úspechy žiakov.
Región
Tematický celok Náš región – vlasť v etickej výchove (ŠVP Etická výchova, 2011) je
obsahovo naplnený témami ako rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojmu regiónu –
k svojej vlasti, iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní vlastného regiónu – dobre poznať svoje
bydlisko a jeho okolie - geografiu, kultúru, osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu regiónu chýba, čo
by bolo treba v ňom vylepšiť a súčasne aj téma ekologického správania, vzťahu k faune a flóre
regiónu. Podobné témy nachádzame v občianskej náuke (ŠVP Občianska náuka, 2011) v
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nižšom sekundárnom vzdelávaní v tematickom celku Moja obec, región, vlasť, Európska únia,
ako napr. história a súčasnosť obce, regiónu, významné osobnosti, pamiatky a príroda.
Vzťahy a postoje
Obsahový a výkonový štandard z etickej výchovy (ŠVP Etická výchova, 2011) ponúka v
primárnom vzdelávaní viacero tematických celkov s touto tematikou, napr. Sociálne postoje
a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch,
Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov. V rámci týchto tematických celkov sa žiaci
zaoberajú spolupracujúcim spoločenstvom (sedenie v kruhu, formulovanie pravidiel typu mať
právo byť vypočutý, právo nevyjadriť sa, mať vzájomnú úctu a dôveru – nevysmievať sa,
hovoriť pravdu, chrániť veci svoje i iných…), komunikáciou, ktorá je zameraná na
sebaprezentáciu a sociálne vzťahy, dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania. Oceňuje sa
kvalita otvorenej komunikácie (pravdivosť, objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe aj o iných),
asertívne správanie ako súčasť efektívnej komunikácie, nácvik bezpečného správania sa v
rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na
negatívne ponuky) a najmä kultivované správanie k osobám iného pohlavia. Žiaci sú vedení
k tolerancii vo vzťahoch (Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ty iným.), k rešpektu a úcta
voči všetkým ľuďom (rovnoprávnosť pohlaví, rás..). Prepojenosť spomínaných tém etickej
výchovy s témami občianskej náuky (ŠVP Občianska náuka, 2011) vidíme v tematických
celkoch Vnútorný a vonkajší život jednotlivca a Sociálne vzťahy v spoločnosti, a to v témach
vytváranie sociálnych vzťahov, sociálne vzťahy, komunikačné zručnosti, spolupráca, riešenie
konfliktov a multikultúrnosť.
Práva
Problematike práva je v etickej výchove v primárnom vzdelávaní (ŠVP Etická výchova,
2011) venovaný najmä tematický celok Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa.
Obsahovo je naplnený témami ako práva detí, dôvody, prečo vznikli a ich akceptácia v
demokratických krajinách, podiel UNESCO na ochrane dieťaťa. Ďalej Opčný protokol k právam
dieťaťa, práva dieťaťa v slovenskom právnom poriadku, solidarita a prijatie odlišností
(uvedomenie si svojich práv a ich akceptácia v našom prostredí vedie k solidarite s deťmi, ktoré
sú vykorisťované, zaťahované do vojnových konfliktov, zneužívané na ťažkú prácu, alebo
sexuálne…). Podobnosť tém v občianskej náuke (ŠVP Občianska náuka, 2011) nachádzame v
tematickom celku Občiansky život ako proces formovania demokracie v témach práva,
zodpovednosť, povinnosť, dobrovoľnícka činnosť, charitatívna činnosť, ľudské práva, práva
detí, Deklarácia práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa (nachádza sa aj v tematickom celku
Moja rodina).
Vzhľadom na uvedenú komparáciu vybraných tematických oblastí etickej výchovy v
primárnom vzdelávaní a občianskej náuky v nižšom sekundárnom vzdelávaní môžeme
konštatovať, že vybrané témy majú podobné zameranie v oboch predmetoch. z toho vyplýva,
že prepojenosť obsahu a cieľov etickej výchovy v primárnom vzdelávaní s obsahom a cieľmi
občianskej náuky v nižšom sekundárnom vzdelávaní existuje, a preto považujeme etickú
výchovu za predmet, ktorý poskytuje veľký priestor pre rozvoj občianskych kompetencií.
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ZÁVER
Výchovu k občianstvu nachádzame v kurikulárnych dokumentoch od primárneho po
sekundárne vzdelávanie. Rozvoj občianskych kompetencií vymedzuje Štátny vzdelávací
program pre 1. st. základnej školy (2008) v rámci kľúčových kompetencií. To znamená, že majú
byť zapracované v rámci všetkých predmetov, ktoré sa vyučujú. Do akej miery sa realizujú v
rámci vyučovacieho procesu, o tom rozhoduje práve učiteľ.
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že európsky trend vo výchove k občianstvu
smeruje k výučbe integrovane (v rámci iného predmetu), prípadne ako prierezovej témy. 7
krajín (Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Rumunsko, Anglicko) z 35
uvádza vo svojich kurikulách v primárnom vzdelávaní výchovu k občianstvu (príp. ekvivalentný
názov) ako samostatný predmet. Vzdelávací systém na Slovensku v primárnom vzdelávaní
samostatný predmet výchova k občianstvu nemá. Napriek tomu občianske kompetencie v
primárnom vzdelávaní je možné rozvíjať najmä prostredníctvom prierezových tém Osobnostný
a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova a Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. V
rámci samostatných predmetov je možné využiť veľký priestor pre rozvoj občianskych
kompetencií vo vlastivede a etickej výchove.
V rámci cieľov etickej výchovy v primárnom vzdelávaní sa rozvoj občianskych
kompetencií odráža vo výchove vlastnej identite, v budovaní morálnych zásad a princípov,
zdravej kritickosti a realistického sebavedomia. V obsahu etickej výchovy sa výchova
k občianstvu nachádza v tematických celkoch Naša rodina, Naša trieda – spoločenstvo detí,
Naša škola, Náš región – vlasť, Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Postoje
a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch, Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov,
Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa. Na základe analýzy cieľov a obsahu etickej
výchovy v primárnom vzdelávaní môžeme konštatovať, že výchova k občianstvu sa nachádza v
etickej výchove. Záleží od učiteľa etickej výchovy do akej miery sa venuje rozvoju občianskych
kompetencií a v akej miere ich realizuje v rámci vyučovacej hodiny. Etická výchova v
primárnom vzdelávaní pripravuje žiakov na vyučovací predmet občianska náuka, ktorý sa v
súčasnosti vyučuje až od nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania.
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EKOLOGICKÉ HODNOTY V ŽIVOTE ČLOVEKA
Eva KNAPPOVÁ
Abstrakt
Cieľom práce je navrhnúť, charakterizovať a analyzovať súbor ekologických hodnôt a ukázať ich
možné uplatnenie v živote človeka západnej civilizácie, Práca obsahuje štyri kapitoly. Obsahom kapitol sú
príčiny a dôsledky ekologickej krízy a možné postupy k eliminovaniu jej dôsledkov. Práca sa zaoberá
myšlienkovými smermi v ekologickej etike. Hlavnou časťou je analýza ekologických hodnôt s poukázaním
na akceptáciu hodnôt. Posledná časť práce obsahuje tematické okruhy v etickej výchove ktoré sa
dotýkajú prejednávanej problematiky.
Kľúčové slová: úcta k životu, zodpovednosť, skromnosť, rôznorodosť, ekospravodlivosť

ÚVOD
Sme schopný lietať ďaleko do vesmíru, preskúmať hlbiny morí a Zeme. Prekonať
obrovské vzdialenosti behom pár hodín prestáva byť v moderných krajinách luxusom. Nehoriac
o počítačoch, internetu, televízii, mobilných telefónoch a ďalších fenoménoch modernej doby.
Ale strácame to základné, čistú vodu a vzduch, úrodnú pôdu, kľud, zdravé potraviny . V
neposlednom rade aj kontakt s tým základným a prirodzeným v nás a tým i sami so sebou.
Východiskovým problémom mojej práce je stále zhoršujúca sa kvalita životného
prostredia a svojim spôsobom zdeformovaný vzťah človeka k svojmu životnému prostrediu.
Človek vo svojom unáhlenom spôsobe života prestáva okol.o seba vidieť pravé hodnoty,
hodnoty, ktoré sa už pomaly začínajú vytrácať z povedomia a konania ľudí.
Cieľom moje záverečnej práce je navrhnúť, charakterizovať a analyzovať súbor
ekologických hodnôt a ukázať ich možné uplatnenie v živote človeka západnej civilizácie.
Nakoľko je práca viac teoretického charakteru, hlavnou metódou pri jej tvorbe bola
práca s odbornou literatúrou, ktorá sa zaoberá danou tematikou. Zaujali ma práce Hany
Librovej, Erazima Koháka, Alberta Schweitzera a Henrika Skolimowského.
Práca je rozvrhnutá na štyri kapitoly. V prvej kapitole sa zaoberám výkladom
najdôležitejších pojmov. Druhá kapitola sa zaoberá ekologickou krízou, príčinami, dôsledkami
a hľadaním spôsobov ako ekologickú krízu eliminovať. V tretej kapitole ponúkam stručný
prehľad vývinových smerov ekologickej etiky. Hlavnou časťou mojej záverečnej práce je
analýza ekologických hodnôt. Medzi základné ekologické hodnoty patrí úcta k životu,
skromnosť, zodpovednosť, rôznorodosť a ekospravodlivosť. Táto problematika tvorí štvrtú
kapitolu. Záver práce je venovaný prehľadom tematických celkov v rámci etickej výchovy, ktoré
sa zaoberajú danou tematikou.

ČO JE EKOLOGICKÁ ETIKA A PREČO JU POTREBUJEME
V súčasnej dobe nikto nepochybuje o tom, že náš svet sa nachádza v situácií na ktorú sa
dá použiť označenie ekologická kríza.
Problém označovaný ako globálna ekologická kríza je priamym dôsledkom našej vlastnej
úspešnosti, úspešnosti generácie našich predkov. Sme „najúspešnejším „druhom na planéte.
Bohužiaľ, cena za túto našu úspešnosť je dosť vysoká. Ako píše Keller „Ľudská spoločnosť sa
dnes ocitá v historicky najprecedentnej situácii. Prvýkrát v dejinách je vážne znepokojená
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svojou vlastnou úspešnosťou. Je zaskočená, s akou ľahkosťou sa mu podarilo behom historicky
až neskutočne krátkej dobe expandovať v celo planetárnom meradle a zatlačiť do hlbokej
defenzívy nielen značnú časť osobitných foriem života, ale aj celé komplexné ekosystémy.“
(Keller, 1996, s. 5) Základnými sprievodnými znakmi ekologickej krízy sú problémy ktoré súvisia
s nepremyslenými, neočakávanými a mnohokrát časove a priestorovo vzdialenými následkami
ľudského jednania, ktoré ovplyvňujú vzájomné vzťahy medzi organizmami. Ekologická kríza nie
je výsledkom prírodnej evolúcie ale ľudskej reprodukcie a socio- ekonomickej produkcie. I keď
korene súčasnej krízy treba hľadať v histórii a vývoji európskej kultúry a ľudského druhu ako
takého, k zásadnej premene spoločnosti a následne života na tejto planéte došlo za veľmi
krátky čas.
Hľadanie teoretických východísk z ekologickej krízy je v prácach autorov zaoberajúcich sa
týmito otázkami spravidla spojené s pochopením jej príčiny. Veľká časť z nich sa zhoduje na
tom, že.. „u zdroja problémov leží vedľa hustého zaľudnenia zemegule priemyselný systém
používajúci škodlivé technológie a postavený na rastúcou spotrebou hmotných statkov.“
(Librová, 1994 s.9) Vo svojej knihe Pestří a zelení Hana Librová poukazuje na dve základné
stratégie prístupu k riešeniu ekologickej krízy:
 technologické riešenia
 radikálna premena spôsobu života
Do prvej skupiny patria riešenia vychádzajúce z technologických možností ľudstva,
pozostávajúce v dokonalejšom spracúvaní odpadu, vo využívaní alternatívnych zdrojov energie
súčasne v spojení s intervenciami v oblasti politickej a ekonomickej. Kohák používa pre tento
spôsob riešenia ekologickej krízy termín stratégia poznanej nutnosti (Kohák, 2000 s.133)
Librová v knihe Pestří a zelení konštatuje, že medzi vedcami existuje zhoda, „.. že človek
by mal hľadať riešenie nie len v rafinovanejšom pôsobení na prírodu, ale v zmene svojich
hodnôt a potrieb, v radikálnej premene svojho životného spôsobu.“ (Librová, 1994s.12)
Výsledkom tejto zmeny podľa Librovej má byť ekologicky priaznivý spôsob života. (Librová,
1994) Autorka zvažuje praktickú realizovateľnosť požadovanej premeny hodnotovej hierarchie,
ale priznáva, že o inej realizovateľnej možnosti nevie .
Rovnaké stanovisko zastáva i filozof Erazim Kohár. Ten z týchto dvoch stratégii –
náročnejšia technika a skromnejšie ľudstvo – preferuje druhú ponúkanú.: „riešením ekologickej
krízy nie je výkonnejšia technika ale skromnejšie ľudstvo.“ (Kohák, 2000 s.165) Pre tento
prístup používa Kohák označenie stratégia osobnej zodpovednosti, a je pre ňu charakteristické
hľadanie východiska z ekologickej krízy v nájdení a korekcii príčiny v ekologicky nepriaznivom
jednaní človeka. (Kohák, 2000) Základným predpokladom pre riešenie ekologickej krízy je
podľa Koháka zodpovedné, skromné a vzdelané ľudstvo. (Kohák, 2000)
Etiku v bežnom slova zmysle chápeme ako súbor zásad a pravidiel upravujúci naše
chovanie k druhým ľudom . Vzťah človeka k človeku. Etika ekologická sa bude zaoberať našim
vzťahom k živým a neživým zložkám prírodného prostredia.
E. Kohár vo svojej práci Zelená svatozář popisuje ekologickú etiku nasledovne: „Ide
o súbor zásad a pravidiel, ktoré človeku naznačuje, ako by sa mal chovať vo svojom obcovaní sa
všetkým mimoľudským svetom.“ (Kohák, 2000. s. 16)
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Kohák rozlišuje tri zásadné skutočnosti vyplývajúce z kultúrneho vývoja, ktoré v priebehu
uplynulých troch storočiach celkom zmenili podmienky nášho prebývania na Zemi a vyvolávajú
potrebu nového prehodnotenia doterajšej etiky v podobe etiky ekologickej. (Kohák, 2000)
Prvé z nich je exponenciálny nárast počtu obyvateľov planéty, ktorý v priebehu storočia
vzrástol o šesťnásobok. (Kohák 2000)
Ďalej sú to zvýšené nároky na materiálny blahobyt u súčasnej civilizácii. Príčinu neustále
sa zvyšujúcej spotreby hmotných statkov vidí Kohák v zmene našich očakávaní, keď okrem
prirodzeného uspokojenia fyziologických potrieb sľubuje trh cez reklamu i získania šťastia
a blaženosti prostredníctvom nákupu ponúkaného tovaru, ktorý často ani nepotrebujeme.
Túto situáciu Kohák označuje ako pocit podvedenej civilizácie a popisuje nasledovne: „Reklama
nás opätovne uisťuje, že šťastie je skutočne na dosah len sme si ešte nekúpili to správne, len
sme si nekúpili dosť.. Potom sa okrem túžby po stále nákladnejšej spotrebnej úrovni stáva
rovnako nekonečnou túžbou po šťastí. Nekonečný nárok v konečnom svete je koreňom
ekologickej krízy.“ (Kohák 2000, 23- 24)
Tretím dôvodom zásadnej zmeny našej tradičnej etiky je nárast faktickej moci ľudstva
výrazne umocnený technologickou revolúciou .

ANTROPOCENTRICKÁ ETIKA
Antropocentrická etika vychádza z predpokladu, že východiskom každého hodnotenia je
človek a jeho záujmy. Akékoľvek hodnoty, rátane hodnôt prírodných, vznikajú na základe
ľudských potrieb. Opiera sa o právo ľudí žiť v zdravom životnom prostredí. Samotná existencia
človeka, jeho vnímanie, zmýšľanie a prístup k svetu je jediným zdrojom dobra a zla.
Antropocentrické poňatie etiky je v dnešnej dobe základom všeobecne akceptovanej
environmentálnej politiky konceptu trvalo udržateľného rozvoja. Živé organizmy i neživá
príroda sú v tomto poňatí často vnímané ako perspektívne využiteľné zdroje, ktoré by sa mohli
človeku raz hodiť. Príroda je chápaná skôr ako nejaká kulisa, pričom človeku ide o to, aby sa mu
v nej žilo dobre. Riešenie súčasnej ekologickej krízy hľadá v zmene technológií, nie v zmene
myslenia ľudí či ekonomického systému. Rieši dôsledky ľudského správania nie jeho príčiny.
Kohák za korene antropocentrizmu považuje dva princípy, a to aspekt skúsenostný
a myšlienkový, dve skutočnosti, ktoré človeka utvrdzujú v predstave o vlastnej jedinečnosti.
z radu filozofov a mysliteľov ktorí sa významne podieľali na formovaní tohto postoja vyzdvihuje
dvoch. Sú nimi René Descartes a Immanuel Kant. Uvedomelé environmentálne postoje
vychádzajúce z antropocentrickej etiky sú niekedy označované ako tzv. plytká ekológia.
Spomínané dva korene antropocentrizmu predstavujú ideové pozadie tzv. pánskeho
postoja človeka k svetu, ktorý sa prejavuje túžbou človeka podmaniť si svet, zabývať
a zušľachtiť, čo je podložené predstavou človeka o jeho výnimočnosti a nadradenosti.
Extrémnou formou antropocentrickej etiky je tzv. arogantná antropocentrická etika,
ktorá zahrňuje myšlienkové smery, ktoré popierajú alebo neriešia zodpovednosť človeka voči
jeho mimoľudským blížnym. Patria sem všetky neekologické etiky. Také, ktoré z dávnych
Descartových myšlienok vyvodili, že príroda nadobúda hodnoty a zmysel len ľudským záujmom
a že rozum je určený len k matematickým výpočtom. Tieto myšlienky sú dodnes aktuálne v
radoch politikov a ekonómov.
Kohák zaraďuje do antropocentrického smeru aj teocentrizmus, ako vôbec prvotný
prístup človeka k prírode v dejinách ľudstva. Významným predstaviteľom je katolícky mysliteľ
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Henrik Skolimowski. Práve on nachádza paralelu medzi úctou k prírode a náboženským
pôžitkom pokory a je presvedčený, že hodnotový posun založený na úcte k Bohu a jeho dielu,
podmienený pokorou a skromnosťou, je konštruktívnym základom pre zmenu v prístupe
človeka k prírode.

NEANTROPOCENTRICKÁ ETIKA
Hlavné piliere neantropocentrickej etiky tvoria jednak presvedčenia, že príroda a všetko
živé v nej má svoju vlastnú hodnotu a všetko je súčasťou prírody nie jeho pánom.
„Hodnotovým antipólom antropocentrickej ekologickej etiky je etika neantropocentrická.
Prisudzuje živým organizmom v prírode, v radikálnejšej podobe i neživým prírodným entitám,
samostatnú vnútornú hodnotu, ktorá existuje nezávisle na ľudských potrebách
a hodnoteniach. V celku jeho záujme nie je človek v prostredí, ale súsťažnosť všetkých prvkov
biotického celku.“ (Librová, 1994, s.164)
Dve hlavné koncepcie ovplyvňovali vývoj a rozšírenie týchto názorov. Prvá z nich bola
etika úcty k životu – biocentrizmus Alberta Schweitzera, tou druhou bola etika Zeme alebo
ekocentrizmus Alda Leopolda, ktorý je považovaný za zakladateľa ekologickej etiky.

BIOCENTRIZMUS
Ústrednou myšlienkou biocentrizmu je tvrdenie, že každý život ako taký má svoje
opodstatnenie a hodnotu nezávisle na človeku. (Kohák, 2000) Biocentrizmus má svoje korene v
diele nemeckého filozofa a kresťanského mysliteľa Alberta Schweitzera. Podľa jeho
presvedčenia je etické preukázať životu iných tvorov rovnakú úctu ako k vlastnému životu.
Základným zdrojom Schweitzerového postoja je pôžitok svojho druhu náboženský: „bol
náboženský v prvotnom zmysle vnímania sveta ako posvätného, ako úplne ne-samozrejmého.
Začínal údivom nad zázrakom toho, že život vôbec je, že nie je len prázdnota.“ (Kohák, 2000,
s 86) Schweitzer vníma, že všetko živé túži po živote a všetko a každý je v jednote stvorený
a bytie si zaslúži rovnakou mierou. z tohto predpokladu tzv. obecnej vôle k životu, sa jeho
začiatku stojí okrem pozorovania a prírodovedných poznatkov i značná miera intuície, zmysel
pre posvätno a emocionálne vnímanie skutočnosti .
K významným osobnostiam biocentrickej etiky rovnako patril aj americký ochranár John
Muir, ktorý videl spásu sveta v nespútanej a divokej prírode. Ďalším významným
predstaviteľom tohto smeru je americký filozof Paul Taylor. Vychádza z Kantovho
kategorického imperatívu a stanovuje zásady biocentrizmu na základe rovnoprávnosti všetkých
životov na Zemi, v ktorom má svoj zmysel a hodnotu každý člen biotického spoločenstva.

EKOCENTRIZMUS – ETIKA ZEME
Za zakladateľa tohto smeru neantropocentrickej etiky je považovaný americký lesník
a filozof Aldo Leopold. Podľa jeho názoru je základnou hodnotou rovnováha celého
ekosystému. Otázky dobra a zla rieši vzhľadom k celému biotickému spoločenstvu s ohľadom
na jeho ekologickú stabilitu. Ťažiskom jeho práce je súbor esejí Obrázky z chatrče rozmanité
poznámky v ktorom sa v časti venovanej etike ochrany životného prostredia po prvý krát
stretávame s výrazom etika Zeme.
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Známy Leopoldov výrok „myslieť ako hora“v jeho ponímaní neznamená vcítiť sa do
pocitov hory ale v zmysle starostlivosti o rovnováhu života veľkých celkov biotického
spoločenstva. Myslieť a jednať tak, aby mala dostatočné podmienky k prirodzenému
fungovaniu „celá hora“, tj. všetky jej ekosystémy.

EKOLOGICKÉ HODNOTY
Ekologická etika reprezentovaná vzťahom človeka k prírode, k Zemi, k mimo ľudskému sa
pýta na to, čo musíme vedieť, ako máme konať s ohľadom na ekologický rozmer nášho bytia,
aký je a aký má byť náš postoj k pozemskej prírode, aká je to hodnota. Kľúčovým problémom
vo formovaní zodpovedného vzťahu človeka k prírode je chápanie hodnoty prírody. Existuje
veľa často protichodných axiologických teórií .
Antropologické chápanie hodnoty spája ekonomickú a biologickú hodnotu výlučne
s človekom. z filozofického hľadiska vo vzťahu k biologickej hodnote nejde iba o uspokojovanie
biologických potrieb človeka, ale aj o tvorivú formu prisvojovania si reality človekom.
O prírodných hodnotách človek neuvažoval dovtedy, kým bol dostatok prírodných zdrojov.
Narastajúci civilizačný tlak postupne vtelil hodnotu najprv chráneným častiam prírody, ktoré sa
chápali nielen ako dar prírody, ale aj ako výdobytok ľudskej kultúry. Prírodné hodnoty sa
stávajú východiskom skutočných postojov človeka a základom jeho konania vtedy, keď si
človek uvedomí reálny význam prírody pre svoje potreby a záujmy.
V druhej polovici 20. storočia pribudli ďalšie dôvody vnímania prírodných hodnôt, ako
odraz globálne sa meniacich prírodných podmienok . Vzťahy medzi prírodou a a človekom sa
začali označovať ako ekologické.
Ekologická etika prostredníctvom svojich zástancov usiluje o formovanie axiológie,
najmä o nahradenie inštrumentálnych hodnôt hodnotami uznávajúcimi vnútornú hodnotu
prírody a jej jednotlivých častí .
H. Skolimowski navrhuje ekologickú etiku založenú na takej základnej hodnote ako je
idea posvätnosti života, z ktorej vyplýva etický imperatív úcty k životu. Potrebujeme vlastné
(intrinzické) hodnoty ako základ našej etickej rekonštrukcie a ochranárskych tradícií. A práve
ekologická etika predstavuje súbor takýchto hodnôt.

ÚCTA K ŽIVOTU
„Úcta je aktom hlbokého pochopenia úžasného fungovania celku“, pretože všetko živé je
posvätné. (Skolimowski, 1992, s.29) Úcta k životu ako morálna hodnota rezonuje v diele
Alberta Schweitzera, ktorý doplnil tradičnú ľudskú morálku a rozšíril ju na všetko živé keď
formuloval hlboko precítené poslanie – konanie dobra, nie zla – ako etiku úcty k životu.
Život vo svojej mnohorakej podobe zaujíma popredné miesto vo všetkých hodnotových
systémoch. Prírodné vedy skúmajú predovšetkým fenomenálnu stránku života, jeho prejavy,
adaptívnosť, ale aj jeho krehkosť a obmedzenia. Filozofické vedy sa viac sústreďujú na hľadanie
a pochopenie zmyslu života, jeho osobné prežívanie, faktu počiatku a konca každého života,
ako aj pozície akú má v čase a v priestore.
Ekologická filozofia presadzuje vlastnú hodnotu života, hodnotu o sebe. Je to však
obtiažne, pretože hodnota je svojou podstatou vzťahovou skutočnosťou. Vzniká vo vzťahu
niečoho k niečomu. Je tu však aj otázka, či môže byť hodnota vzťahová skutočnosť, zároveň
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niečím vlastným, čo patrí bytosti sama o sebe, nezávisle na vzťahoch k druhým. Odpoveď
ekologickej etiky vychádza z toho, že život sa vzťahuje sám na seba, že život je hodnotou sám
pre seba. Nezávisle od toho, či život určitého organizmu má extrinsictnú hodnotu pre iný
organizmus, má hodnotu pre samotný organizmus. Hodnota života pre seba je vzťahová
skutočnosť celkom nezávisle od vzťahu k inej bytosti.
Etika úcty k život hovorí o posvätnosti života. Každý život, či už ide o život človeka,
zvieraťa alebo rastliny je posvätný, pretože pochádza od Boha. Tým, že je Boh svätý je
posvätná aj každá bytosť, teda každý život. Zo skutočnosti posvätnosti života vyplýva aj právo
na tento život. Podľa Schweitzera však každý jedinec nemá len právo na život, ale priamo
vníma vôľu k životu. Nezáleží či túto vôľu dokáže určitým spôsobom artikulovať alebo nie.
Dôležitou črtou etiky k životu je nevyhnutnosť alebo nutnosť lebo niekedy je ohrozenie, či
obetovanie iného života nevyhnutné, no sú aj situácie keď človek ničí život pre svoje potešenie.
Zodpovednosť, ktorá je ďalším charakteristickým prvkom Schweitzerovej etiky, vedie
k uváženým a premysleným rozhodnutiam na rozdiel od spontánnych, bezmyšlienkovitých
činov.
Etika úcty k životu zaujíma postoj ku svetu a všetkému životu, ktorý patrí do jej oblasti.
Venuje sa vzťahu človeka k človeku, človeka k tvorovi i človeka k sebe samému ako aj majetku.
Človek ovplyvnený touto etikou má zaujímať voči svetu kladný postoj, má si uvedomovať svoju
mystickú spätosť so životom vôkol. seba a pociťovať voči nemu úctu a rešpekt.
Postoj človeka voči človeku má odrážať humanitu, rovnosť a súdržnosť. Každý človek si je
aj napriek odlišnej farby pleti, pohlavia, spoločenskému a sociálnemu statusu, rovný.
Neexistujú ľudia, ktorí majú väčšiu hodnotu, či sú cennejší než iní. Nejestvuje žiadna príčina,
prečo by sa ľudstvo malo rozlišovať na lepších a horších, a teda žiaden človek nemá ani väčšie,
či menšie právo na život než človek druhý.
Každý život, či už život človeka, zvieraťa, či rastliny sa má chápať ako posvätný a jeho
existenciu chrániť a zachovať, aj keby v danom tvorovi nevidel prospech pre ľudstvo. Človek
nemá byť trpezlivý, odpúšťajúci, zhovievavý a milosrdný len k druhým, ale tiež k sebe samému.
Etika úcty k životu ponúka argumenty aj pri riešení závažných etických dilem v oblasti
lekárskej etiky, a to nielen v otázke eutanázie a génového inžinierstva, ale aj v otázke
interrupcie.
Eutanázia je etický problém, ktorý je v dnešnej dobe jedným z najdiskutovanejších
a patrí aj k najchúlostivejším. Na eutanáziu sa dá nazerať z rôznych aspektov. Rozličné
filozofické a etické koncepcie je buď vnímajú ako možnosť slobodne sa rozhodnúť, či svoj život
človek dobrovoľne ukončí, iné takúto možnosť odsudzujú ako neúctu k vlastnému životu a telu.
Albert Schweitzer sa jednoznačne postavil za odmietnutie otázky aktívnej eutanázie,
keďže posvätnosť života, vôľa a úcta voči nemu, nedostatočné preukázanie nevyhnutnosti,
motív viny a preukazovanie ľudskosti sú argumenty, ktoré poukazujú na nevhodnosť
a nesprávnosť eutanázie.
Etika úcty k životu je etickým princípom, ktorý je možné aj v súčasnosti aplikovať na
viaceré etické dilemy a problémy tohto sveta.

ZODPOVEDNOSŤ

526

ETICKÁ VÝCHOVA V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

Zodpovednosť je ďalšou hodnotou ekologickej etiky. Nemôžeme prejavovať úctu bez
zodpovednosti, konečnom dôsledku sa zodpovednosť stáva úctou. Pojmy úcta a zodpovednosť
sa navzájom definujú. Zodpovednosť je etický princíp v tom zmysle, že si uvedomujeme
jednotu života a skutočnosť, že sme jeho súčasťou, že život a my sme jedno, potom musíme
prevziať zodpovednosť za život, za všetok život, niet inej cesty. „Teda správne pochopenie
sveta a obzvlášť pochopenie posvätnosti života implikuje našu zodpovednosť za neho.“
(Skolimowski, s. 201) Zodpovednosť vystupuje ako spojovací článok medzi etikou
a racionalitou. „Zodpovednosť je duchovný most, ktorý z racionality robí ľudskú racionalitu a
z etiky životodarnú rieku zmyslu nášho života.“ (Skolimowski, s. 202)
Ekologická zodpovednosť je starostlivosťou o ekologické hodnoty pozemskej prírody,
rešpektovaním ekologických hodnôt v konaní a myslení prejavuje sa ako aspekt starostlivosti
človeka o seba a svoj svet. Predpokladom realizácie ekologickej zodpovednosti je schopnosť
človeka ovládnuť vlastnú, ekologické hodnoty ohrozujúcu moc. Jedná sa o ekologicky
zodpovedné používanie, usmerňovanie i obmedzovanie vlastnej moci. Druhým predpokladom
ekologickej zodpovednosti je sloboda človeka meniť kultúru, meniť spôsoby konania, myslenia
a života. Ekologická zodpovednosť však obsahuje aj aspekt zodpovednosti za poznanie, za
získanie a rozširovanie poznatkov o prírode, o ekologických zákonitostiach prírody. Nestačí
ekologicky zodpovedne cítiť a myslieť, ale treba tak aj konať. V tomto aspekte má ekologická
zodpovednosť aj sociálny rozmer, závisí od sociálnych predpokladov a podmienok. Sféra
ekologickej zodpovednosti a jej predmet bývajú v ekologickom myslení vymedzované rôzne.
Buď sa problematika vymedzuje príliš úzko, týka sa len nápravy vzniknutých a vznikajúcich škôd
na životnom prostredí. Často sa však vymedzuje veľmi široko a človeku sa pripisuje celá
zodpovednosť za dianie v prírode. Ľudstvo sa nedokáže nikdy komplexne postarať
o fungovanie takého vysoko komplexného samo regulatívneho systému akým je pozemská
príroda. Prvoradou starosťou ekologickej zodpovednosti je starostlivosť o to, aby pozemská
príroda ostala schopná samoreprodukcie, aby sme činnosťami a dôsledkami socio-kultúrnych
činnosti človeka nenarušovali základné zákonitosti fungovania prírody.
Významným aspektom ekologickej zodpovednosti je aj predvídavosť. Subjekt morálnej
zodpovednosti nesie zodpovednosť za chcené a predvídateľné dôsledky svojho konania.
Ekologicky zodpovedné predvídanie je však mimoriadne obtiažne zabezpečiť. z morálneho
hľadiska v ekologickej zodpovednosti nejde iba o vzťah k prírode ako nutnej podmienke
ľudského života spoločnosti, ale aj o vzťah k ľuďom a k živým tvorom. Predmetom teda sú aj
budúce generácie. Stávame sa chtiac-nechtiac zodpovední za budúce generácie nielen ako ich
biologickí a kultúrni predkovia, ale aj cez vzťah k prírode ako nutnej podmienke ich budúceho
života. z tohto vyplýva požiadavka zodpovedného a rozumného zvažovania vlastných potrieb,
vlastných nárokov a dôsledkov kultúrnych činností pre život na Zemi. Tu sa ekologická
zodpovednosť prejavuje ako starostlivosť o vlastnú kvalitu života.
Zodpovedné správanie môže byť považované za správne voči prírode len vtedy ak
ekologicky pozitívne výsledky prevažujú nad negatívnymi a toto konanie je v súlade s princípmi,
ktorých zreteľ spočíva v zachovávaní úcty. Morálny faktor konania sa odzrkadľuje aj v súlade
pozitívnych ekologických dôsledkov s princípmi humánnosti a zachovania spravodlivosti.
Otázka zodpovednosti v kontexte prírody nebola nikdy tak naliehavá ako v súčasnosti.
Stretávame sa s množstvom zásahov, ktoré nepremyslene reflektujú prírodu, a tak sa kvalita
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života mení a stáva sa kvalitou prežitia na Zemi. Zodpovednosť je ústredným motívom
ekologickej etiky Erazima Koháka, ktorý definuje ekologickú etiku ako súbor zásad a pravidiel
s poukázaním na to, aký by mal byť človek vo vzťahu s mimoľudským svetom, do ktorého je
sám bezprostredne včlenený. Rozhodovanie patrí k bežnou súčasťou nášho života. Málokto si
uvedomuje zodpovednosť plynúcu z našich rozhodnutí. Človeku sa pocit zodpovednosti stal
cudzím. Na jednej strane sa naučil prijímať slobodu a užívať ju, na druhej strane odmietol
zaujať zodpovedné stanovisko. Pomery zodpovednosti v minulosti ľudské pokol.enie vnímalo
inak. Populácia nemala také rozmery, tak zásahy do prírody boli minimálne. s absenciou
zodpovednosti sa príroda vyrovnávala po svojom. Dnes pocit zodpovednosti musíme upraviť na
potreby planéty. Toto stanovisko sa stáva závislým od hodnotových preferencií jednotlivca
alebo skupiny. Kohák dáva do pozornosti alarmujúci fakt, že do popredia životného štýlu
človeka vstupuje konzument a hmotné aspekty. Príroda sa stala zásobárňou a ak nazeráme na
prírodu v takomto materiálnom duchu aj náš postoj bude povrchný a neosobný. Človek sa musí
rozhodnúť, musí prehodnotiť svoje priority a ašpirácie. Musí si sám uvedomiť ako sa postaví
k prírode. Žiť a myslieť zeleno sa začína v prehodnotení svojich prístupov a preferencií a žiť
konečne v súlade s prírodou a brať na ňu ohľad. Ak už ide sloboda ruka v ruke so
zodpovednosťou a máme možnosť voľby, voľne ohľaduplnejšie.
Všetky formy zodpovednosti, ktoré nachádzame v ekologickej etike bezprostredne
vychádzajú z rešpektovania a úcty k prírode a životu, taktiež životnému prostrediu ako takému,
zabezpečujúc dôstojný život človeka na Zemi.

SKROMNOSŤ
Skromnosť je optimálny spôsob života vo vzťahu k iným bytostiam. Nie je to odriekanie
ani znak biedy, či chudoby, je pozitívnou hodnotou, pretože vychádza z presvedčenia, že
najhodnotnejšie veci sú slobodné. Skromnosť je aspekt úcty. Nemôžeme mať skutočnú úctu
k životu, pokiaľ nie sme skromní v tomto našom svete, v ktorom rovnováha je taká krehká a tak
ľahko narušiteľná.
Jadrom neantropocentrickej etiky je „hlboká ekológia“, ktorá hľadá príčiny
environmentálnych problémov na úrovni ľudských postojov a hodnôt. Na tejto úrovni hľadá aj
riešenia. Predstavitelia tohto smeru vidia ako jedno z riešení dobrovoľnú skromnosť.
Dobrovoľná skromnosť je taký životný štýl, ktorý podporuje rozvíjanie osobnosti a seba
uskutočnenie. Nie je to chudoba, ale vedomé, slobodné a radostné žitie neodvíjajúce sa od
množstva vlastnených hmotných statkov. Dobrovoľná skromnosť nie je cieľ, ale cesta, nie je
nehybný stav ani niečo, čo sa dá navždy dosiahnuť. Znamená skôr každodennú snahu pozerať
pri všetkom, čo konáme, na ostatné živé bytosti okol.o nás, znižovať svoje materiálne potreby
a zároveň hľadanie iných hodnôt, pocitu naplnenia života mimo kol.otoča kupovania
a spotreby. Ak si človek správnym postojom a názorom pozitívne integrovať život, začne
zisťovať, že si vytvára vlastnú definíciu dobrovoľnej skromnosti. Postupne prejde na zvonku
jednoduchší, ale vnútorne bohatší spôsob života. Nie je to teda nič jednoduchého. Vyžaduje to
nielen zmenu vnútorných priorít a motivácií, ale tiež množstvo postupne získaných znalostí
a zručností. Stačí vedome znižovať spotrebu: kupovať menej šatstva, dávať prednosť
prírodným materiálom, prestať byť otrokom módy a reklamy .
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Problematikou dobrovoľnej skromnosti sa zaoberá H. Librová vo svojich knihách Pestří
a zelení a Vlažní a váhaví - voľné pokračovanie prvej spomínanej knihy. V dielach sa zaoberá
všeobecnými súvislosťami, ktoré sa týkajú dobrovoľnej skromnosti života ale i konkrétnymi
príkladmi ľudí žijúcich v dobrovoľnej skromnosti, či v ekologickom luxuse. Podľa autorky ako
chceme riešiť ekologickú situáciu je potrebné svoju hmotnú spotrebu znížiť. Etické je len také
správanie, ktoré vedie ku zníženiu hmotnej spotreby, teda konzumnej skromnosti. Ako
dosiahnuť alebo sa len priblížiť environmentálne žiaducemu skromnému životnému štýlu
Librová uvádza nasledovné: „Typickým kandidátom na korekciu v našom životnom spôsobe je
automobil. Predmetom zásadnej zmeny by mali byť stravovacie návyky. Kritickému pohľadu
treba vystaviť aj rýchle a ďaleké cestovanie, doterajšie formy turistiky, módu v odievaní
a módu v iných oblastiach konzumu, lebo móda je priamo stelesnením krátkoduchého
a ekologicky nepriaznivého princípu použi - zahoď- vezmi si nové.“ (Librová, 1994, s. 13)
Vedľa environmentálne prospešných dôsledkoch sú nie menej dôležité aspekty
dobrovoľnej skromnosti s dôrazom na skutočné hodnoty, ktoré taký spôsob života nesie.
Autorka hovorí o ekologickom luxuse, ktorý vyplýva z dobrovoľnej skromnosti . Medzi inými sú
to : dostatok času, pozornosť, priestor, kľud, príroda, bezpečnosť atď. Tieto statky sú v tomto
prípade chápané antropocentricky, ale pre nás je dôležitý vedľajší efekt skromného života –
obmedzenie vplyvu ľudskej činnosti na životné prostredie. H. Librová vo svojich knihách
popisuje dôvody, prečo by sme mali žiť dobrovoľne skromne. z environmentálneho hľadiska je
život v štýle dobrovoľnej skromnosti v dobe rozvíjajúcej sa krízy vysoko morálny.

RÔZNORODOSŤ
Ďalšou ekologickou hodnotou je rôznorodosť - biodiverzita. Konaj tak, aby si rozširoval
a zachoval rôznorodosť a obmedzil alebo zastavil trend k homogénnosti. Zachovať a udržať
rozkvitajúci život, či priaznivé životné prostredie, rôznorodosť je sine qua non. V tomto zmysle
je našou morálnou zodpovednosťou udržať a rozširovať rastlinné a živočíšne druhy.
Biodiverzita, alebo aj biologická diverzita je rozmanitosť života na Zemi zahrňujúca
milióny druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, spletité ekosystémy, ktoré vytvárajú,
a všetky ktoré obsahujú. Jej dnešná podoba je výsledkom dlhodobého vývoja, ktorým prešla
naša planéta od svojho vzniku až dodnes. z hľadiska biodiverzity sú významné všetky formy
života. Biologická rozmanitosť sa posudzuje z troch hľadísk: druhová diverzita, genetická
diverzita a diverzita ekosystémov.
Druhová diverzita je rozmanitosť druhov. Rozčlenenie živočíšnej a rastlinnej ríše na
druhy. Každý druh je niečim špecifický. Genetická diverzita je rozmanitosť organizmov v rámci
druhu. Jedince určitého druhu nie sú totožné. Napriek tomu, že sú zástupcami rovnakého
druhu odlišujú sa svojimi vlastnosťami a vonkajším vzhľadom. Vďaka tejto genetickej
rôznorodosti sa zlepšuje genofond druhu, vyvíjajú sa nové druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú
schopné prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam, a tým sa život na Zemi uchováva po celé
tisícročia. Diverzita ekosystémov je rozmanitosť jednotlivých ekosystémov teda životných
prostredí.
Hlavnou a snáď aj jedinou, za to ale o to silnejšou, hrozbou pre biodiverzitu je človek
a jeho neuvážené či skôr sebecké konanie. Je veľmi ťažké presne vystihnúť aký obrovský
význam majú všetky druhy rozmanitosti pre človeka. Približným odhadom asi 40%
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z celosvetovej ekonomiky je založených na biologických produktoch a biologických procesoch.
Je nemožné odhadnúť aký veľký význam má krása prírody pre našu kultúru a plnohodnotnú
kvalitu života. Jednoducho, nevieme si predstaviť našu existenciu bez „živého sveta“okol.o nás.
Napriek tomu je úbytok biodiverzity rapídny a postupujúci. Za posledných päťdesiat rokov
ľudstvo zaťažilo a zmenilo ekosystémy rýchlejšie a závažnejšie ako za ktorékoľvek obdobie v
dejinách ľudstva. Ľudia sú hlavnou príčinou zmien v prírode. Rozsiahla časť zemského povrchu
sa transformuje na účely uspokojovania ľudských potrieb, na podmienky poľnohospodárskej
produkcie, vodnej energie, urbanizácie, turizmu, doprave a priemyslu. Tak ako vzrastá
demografický tlak a celosvetová spotreba, biodiverzita klesá a schopnosť prírodného
prostredia neustále poskytovať a zabezpečovať servis ľudstvu, na ktorom je závislé, je
limitovaná. Ľudstvo výrazne ohrozuje rastlinné a živočíšne druhy, spôsobuje dlhotrvajúce škody
na ekosystémoch, často aj nezvratné.
Na to aby sme vyriešili problematiku úbytku biodiverzity, je nutné zmeniť naše prístupy
a spôsob akým žijeme. Musíme prehodnotiť, ako by sa dalo žiť v súlade so zdravím našej
planéty. Tieto prístupy sa nazývajú trvalá udržateľnosť, hlavným cieľom ktorého je žiť v rámci
environmentálnych limitov, dosiahnuť sociálnu spravodlivosť a posilniť sociálny a ekonomický
rozvoj.
Dôsledky ničenia životného prostredia znášajú nie len pôvodcovia ničenia, ale aj ľudia,
ktorí nemajú nič spoločné s ničením. V tomto prípade len samotná trhová ekonomika bez etiky
vzťahov ponuka-dopyt nemôže byť jediným prostriedkom k všeobecne prosperujúcej
spoločnosti. Zo zlyhania trhu pramení nerovnovážne rozloženie zdrojov, ktoré dovoľuje určitým
ľudom prosperovať na úkor životného prostredia prípadne celej spoločnosti. Základnou úlohou
etiky ochrany prírody v tomto prípade bude dosiahnuť taký právny stav, aby organizácia ktorá
ničí životné prostredie, zaplatila primeranú cenu za spôsobenú škodu.
Na záver tejto časti ešte niekoľko myšlienok z knihy E. Koháka Zelená svatozář, čo sa
môže považovať aj za je základnú myšlienku: k zlepšeniu vzájomných vzťahov človeka a prírody
nepostačí technika a prístupy technokratov. Obludnú a stále sa zrýchľujúcu devastáciu
nezastavíme novými technológiami, systémovými riešeniami, reštriktívnymi príkazmi zhora,
zákonmi a zákazmi, ale len a len zásadnou zmenou v myslení všetkých ľudí na Zemi. Až vtedy ak
budú ľudia sami od seba pociťovať poškodený strom ako krivdu na sebe, až vtedy ak z vlastnej
vôle sa budú usilovať o to aby žili ľahšie na Zemi, až vtedy začnú stratu rozmanitosti vnímať ako
čosi špatného na sebe. Len vtedy im dôjde, že vyrubovanie dažďových lesov je špatné nie len
preto, že možno prichádzajú o doposiaľ neznámy liek na rakovinu, ale že to má aj omnoho
dôležitejší a hlbší dôvod. Až vtedy sa môže očakávať zásadný obrat k lepšiemu.

EKOSPRAVODLIVOSŤ
Ekospravodlivosť znamená spravodlivosť pre všetkých. Avšak spravodlivosť v tradičných
etických kódexoch je obmedzená na svet človeka. Ekospravodlivosť pre všetkých je dôsledkom
ekologickej úcty.
Spravodlivosť ako taká je súlad konania s platnými a akceptovanými mravnými
hodnotami v ľudskej spoločnosti. Za spravodlivé je považované také konanie, ktoré rešpektuje
a potvrdzuje základné mravné hodnoty platné v ľudskej spoločnosti. Základnou podmienkou
spravodlivosti je to, že nesmie popierať žiadnu zo základných mravných noriem, nesmie byť v

530

ETICKÁ VÝCHOVA V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

rozpore so žiadnou z týchto hodnôt. Spravodlivosť je určujúcim momentom dobra. Dobro
môže byť dosiahnuté a založené len na spravodlivosti, inak dobro nie je možné.
V súvislosti so zmenami v životnom prostredí sa do popredia dostáva aspekt
environmentálnej spravodlivosti. Chápanie environmentálnej spravodlivosti na globálnej
úrovni je chápanie udržateľného rozvoja čo v podstate znamená ekonomický rast s postupným
znižovaním environmentálnych dopadov.
Niektorí autori zaoberajúci sa touto problematikou hovoria aj o právach iných
obyvateľov tejto planéty a ich nárokoch na spravodlivosť než je človek. V tejto súvislosti
zavádzajú pojem „ekologická spravodlivosť.“Boj za spravodlivosť chápu v dvoch aspektoch.
Prvý aspekt je spravodlivosť distribúcie životného prostredia medzi ľuďmi, druhý aspekt je
spravodlivosť vzťahov medzi ľuďmi a zvyškom prírodného sveta. Iní teoretici a aktivisti hovoria
a ekologickej spravodlivosti doslova ako o imanentnom práve zvierat, rastlín a celkovo prírode,
ktoré ich ochráni pred zneužívaním človekom. Vo zvyšku prírodného sveta vidia hodnotu samu
o sebe, nie len úžitkovú hodnotu pre človeka.

PROBLEMATIKA EKOLOGICKEJ ETIKY V UČEBNÝCH OSNOVÁCH ETICKEJ
VÝCHOVY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto.
V mojej práci prejednávaná problematika v učebných osnovách etickej výchovy je
zastúpená v tematických celkoch: Etické aspekty ochrany prírody a životného prostredia a v
tematickom celku Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota.

ETICKÉ ASPEKTY OCHRANY PRÍRODY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento tematický celok je zvyčajne zaradený do učebných osnov etickej výchovy v piatom
ročníku.
Obsahom tematického celku je nasledovný
 Osvojenie si základných pojmov súvisiacich s ochranou prírody a životného prostredia
 Vnímanie prírody, obdiv a úcta ku všetkým formám života, dôležitosť ochrany prírody
z hľadiska prosociálnosti
 Ekologická etika – znečisťovanie prírody a životného prostredia

ŽIVOT, TELESNÉ A DUŠEVNÉ ZDRAVIE AKO ETICKÁ HODNOTA
Tento tematický celok je zaradený do učebných osnov etickej výchovy v ôsmom ročníku.
Obsah je nasledovný:
 Ochrana života ako etický problém – najzákladnejšia a najdôležitejšia hodnota, a to
hodnota vlastného života
 Ochrana a starostlivosť o zdravie – problémy zdravotníckej starostlivosti, ale aj našej
vlastne ľahostajnosti k svojmu zdraviu
 Základy duševnej hygieny, potreba starať sa o svoju fyzickú, ale aj duševnú schránku
 Zdravý životný štýl – potreba nie je zdravo vyzerať a cítiť sa ale byť šťastný a spokojný
so svojim životom
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Humor – ako hodnota dôležitá pre zdravý životný štýl
Problémy lekárskej etiky – poukázať na niektoré negatívne, či rozporuplné problémy
spoločnosti, eutanázia, klónovanie, interrupcia
Prvky ekologickej etiky v učebných osnovách základnej školy majú prispieť k zmene
vzťahu súčasného človeka k prírode na postoj ekologickej zodpovednosti. Základom postojov
žiakov k svojmu prostrediu je rebríček hodnôt, ktorými sa riadia. Environmetalizácia vo
výchovno-vzdelávacom procese prispieva k rozvíjaniu kľúčových kompetencií a životných
zručností, vytváraniu novej hodnotovej orientácie a postojov žiakov, k rešpektovaniu etických
princípov a vyústenie do nového štýlu života, založenom na úcte k sebe, k iným ľuďom,
k prírode všeobecne.

ZÁVER
V svojej práci som sa zamerala na tému, ktorá je v súčasnom období veľmi aktuálna,
nakoľko ekologické problémy spôsobené človekom prerástli do globálnych rozmerov. Mojou
snahou bolo poukázať na skutočnosti, ktoré dnešnú civilizáciu postupne dostali do globálnej
ekologickej krízy a analyzovať ekologické hodnoty, dodržiavanie ktorým môže viesť k určitým
nápravám.
V práci som popísala a stručne vysvetlila hlavné myšlienky dvoch základných koncepcií
ekologickej etiky, a to antropocentrickej a neantropocentrickej etiky. V rámci tej druhej som sa
zamerala na základné myšlienky biocentrizmu a ekocentrizmu. V ďalšej časti práce som sa
zaoberala ekologickými hodnotami, ktorými sú úcta k životu, zodpovednosť, skromnosť,
rôznorodosť a ekospravodlivosť. Zamýšľala som sa nad základnými princípmi týchto hodnôt,
ich význam pre dnešnú civilizáciu a nad tým ako dnešná západná civilizácia akceptuje tieto
hodnoty.
Došla som k myšlienke, že úsilie ľudí nikdy nemalo byť a nemá byť zamerané jedine
k snahe „mať“, teda vlastniť, ale predovšetkým k snahe „byť“! Byť skutočne človekom !
Skutočným človekom, uznávajúcim skutočné hodnoty. Hodnoty ako spravodlivosť, skromnosť,
prirodzenosť a ušľachtilosť, lebo tieto hodnoty z nás robia ľudí, kým kŕčovité úsilie „mať“stále
viac z nás naopak robí chamtivcov a egoistov. Neuznávanie pravých hodnôt v podstate doteraz
vždy zničilo každú civilizáciu v dejinách.
Existujú iba dve cesty, buď sa dobrovoľne obrátime k skutočným hodnotám, staneme sa
skromnými, prirodzenými a prispôsobíme sa obmedzeným možnostiam našej planéty, čo
jediné umožňuje trvalo udržateľný rozvoj, alebo nás čaká nedobrovoľné a násilné
prispôsobenie sa a to za cenu celosvetového kol.apsu a zrútenie civilizácie. Civilizácia, ktorá vo
svojich scestných hodnotách a vo svojom egoizme nakoniec zničí vlastnú planétu a tým i samu
seba.
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EKOLOGICKÉ HODNOTY V ŽIVOTE ČLOVEKA
Eva MARCINEKOVÁ
Abstrakt
V práci sa autorka zaoberá ekologickými hodnotami v živote človeka. Jej cieľom pri spracúvaní
danej témy bolo navrhnúť, charakterizovať a analyzovať súbor ekologických hodnôt a ukázať ich možné
uplatnenie v živote človeka západnej civilizácie. V prvej kapitole autorka definuje základné pojmy
problematiky, v druhej kapitole vyzdvihuje potrebu ekoetiky a ekohodnôt v dnešnej dobe globálnej
ekologickej krízy. Obsahom tretej kapitoly je samotná analýza jednotlivých ekologických hodnôt, ktorých
vyznávanie vytvorí z človeka skutočne ekologickú osobnosť plnú zodpovednosti a úcty voči prírode. Štvrtá
kapitola naznačuje možnosti etickej výchovy vo formovaní hodnotovej orientácie človeka pri výchove
zrelej osobnosti, ktorú charakterizuje úcta človeka k človeku, ale aj k prírode, ktorej je človek súčasťou.
Kľúčové slová: životné prostredie, globálna ekologická kríza, ekologické hodnoty, etická výchova.

ÚVOD
Dnešná doba je plná rôznorodých problémov, určite k najzávažnejším a najvážnejším
z nich patrí poškodzovanie životného prostredia.
Ekologické a sociálne problémy sú enormné, preto sa ich skúmaniu a riešeniu venujú
mnohé vedné disciplíny – environmentálna psychológia, axiológia, ekofilozofia, ekologická
etika. Človek vedome či nevedome ovplyvňuje životné prostredie a naopak, každá zmena
prírodného prostredia má svoje dôsledky pre život ľudí.
Žijeme v období tzv. ekologickej krízy, z ktorej nie je možné dostať sa bez riešenia otázok
spoločenských a sociálnych – výrobný spôsob, tvorba umelých technologických štruktúr v
masovom meradle, životná úroveň, hodnotová orientácia spoločnosti, vysoká dôležitosť zisku,
neúprosné konkurenčné prostredie, početnosť populácie, jej sila a náročnosť. Ako ľudské
bytosti neexistujeme izolovane, ale sme navzájom prepojení s ďalšími systémami okol.o nás.
Všetko, čo urobíme, ovplyvňuje to, čo sa stane ostatným, je teda jasné, že máme veľký podiel
na tom, čo bude so životným prostredím. Dôsledkom ľudskej činnosti je globálne otepľovanie,
obrovská produkcia odpadov, živelné drancovanie lesov, rozpad ozónosféry, ohrozovanie
hydrosféry, čo postupne vedie k ničeniu a ohrozovaniu nielen prírody, ale aj človeka a jeho
sociálnej existencie.
Práve tieto úvahy a uvedomenie si významu environmentálneho vzdelávania
zameraného na rozšírenie poznania súčasného stavu životného prostredia ma priviedli
k spracovaniu záverečnej práce zameranej na uvažovanie o vzťahu človeka k životnému
prostrediu a jeho ochrane, o výchove osobnosti, ktorá bude uznávať také hodnoty, ktoré ju
privedú k tomu, že bude aktívne pracovať na riešení environmentálnych otázok a problémov.
Environmentálna výchova by mala prispieť k zmierneniu a náprave škôd, ktoré spôsobila
„neekologická“politika. Etická výchova má vplývať na utváranie vzťahu detí k prírode,
k životnému prostrediu tak, aby konali zodpovedne a predvídavo, aby v budúcnosti zabezpečili
pretrvanie prírodných zdrojov pre ďalšie generácie, chápali a chránili prírodu ako zdroj krásy,
ako obohatenie života každého z nás.
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OSOBNOSŤ ČLOVEKA, CHARAKTER, HODNOTY, HODNOTOVÝ SYSTÉM,
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Pojem osobnosť pochádza z latinského persona a zvyčajne sa prekladá ako osoba.
Existuje veľké množstvo definícií osobnosti. J. Štefanovič (Štefanovič – Greisinger, 1987)
definuje osobnosť ako organickú jednotu telesného a psychického, vrodeného a získaného,
typickú pre daného jednotlivca a prejavujúcu sa v jeho správaní a konaní.
Charakter je zložitým súborom vlastností, ktoré ho utvárajú. Základom charakteru sú
hodnotové postoje, hierarchia hodnôt, ktoré človek má a podľa ktorých sa správa. Hodnotami
nazývame veci, ktoré majú pre človeka určitý význam. Hodnoty odrážajú motivačnú štruktúru,
zameriavajú správanie človeka určitým smerom. J. Hudeček (1981) tvrdí, že človek ich vníma
ako kritériá svojho správania. Hodnoty nie sú nemenné v živote človeka, ale sa vyvíjajú
a menia. Sústava hodnôt, ktoré jednotlivec prijíma a ktoré ho svojím obsahom priťahujú sa
nazýva hodnotovým systémom. (Drlíková, 1992)
Práve výchovou sa usilujeme formovať niektoré vlastnosti človeka, výchovou formujeme
postoje, ovplyvňujeme záujmy, potreby, hodnoty. Výchova umožňuje človeku stať sa nositeľom
hodnôt, či už pozitívnych alebo negatívnych, vytvárať si hierarchiu hodnôt a kritérií svojho
správania.
V hodnotovom systéme sa odráža životná skúsenosť, ktorú človek získal behom svojho
individuálneho vývoja. Prejavuje sa vo vzťahu mladých ľudí k práci, učeniu, k spôsobu trávenia
voľného času, k rodine, ale aj k ostatným ľuďom, k okol.itému svetu a prírode. Úlohou
výchovného procesu je, aby si jednotlivec dokázal vytvoriť vlastný hodnotový systém, ktorý
tvorí východisko pre jeho konanie, správanie a postoje. Významné miesto v utváraní
hodnotového systému mladého človeka má rodina a škola, ktoré sú dôležitými zdrojmi
modelov správneho a žiaduceho správania sa. Čím viac kontaktov majú rodiny so školami, tým
je silnejší prenos informácií, zručností a hodnôt. Škola a rodina by mali byť partnermi aj pri
rozvíjaní environmentálneho vedomia a v ponúkaní zdravších možností, ktoré šetria životné
prostredie. Keďže rodiny sú hlavnými prenášateľmi hodnôt na svoje deti, rodinné zázemie sa
stáva významným faktorom aj v environmentálnej výchove.
V oblasti utvárania hodnôt ale hrajú rolu aj mnohé ďalšie činitele – sociálne prostredie,
skupina rovesníkov, masovo-komunikačné prostriedky. Ako už bolo povedané, výsledok tohto
procesu je tým kvalitnejší, čím je väčšia spolupráca a jednota v pôsobení činiteľov, ktoré sa na
procese výchovy a vzdelávania podieľajú.
Keďže človek je tvor mysliaci, často uvažuje nad svojou životnou cestou a kladie si otázku
– Ako žiť? Životný štýl zahŕňa dobrovoľné správanie sa človeka v rôznych životných situáciách,
ktoré charakterizuje individuálny výber z rôznych možností.
Psychologický slovník definuje životný štýl ako „individuálny súhrn postojov, hodnôt
a zručností odrážajúcich sa v činnosti človeka.“ (Hartl – Hartlová, 2004, s. 752) Zahŕňa
vzájomné medziľudské vzťahy, výživu, záujmy, záľuby, telesný pohyb, organizáciu času. (Hartl –
Hartlová, 2004)
Harmonizovanie uvedených hodnôt, vzťahov a súvislostí sa premieta do pojmu zdravý
životný štýl (zdravý spôsob života). Ide o vyváženosť fyzickej a psychickej záťaže, o cieľavedomú
pohybovú aktivitu, racionálnu výživu, harmonické vzťahy medzi ľuďmi, zodpovedný pohlavný

535

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V ETICKEJ VÝCHOVE

život, odmietanie návykových látok, zodpovednosť v oblasti práce a života, osobnú a pracovnú
hygienu atď. (Liba, 2007).
Súčasná konzumná spoločnosť zmenila svoj prístup a rešpekt k životu, k životnému
prostrediu, neváži si život, svojím správaním a konaním prispieva k jeho postupnému zániku.
Človek by však mal pochopiť, že jeho život nemôže byť oddelený od prostredia, v ktorom žije, či
je to už prostredie blízke, ale i vzdialenejšie a nakoniec prostredie celej Zeme. Ekologická
výchova ponúka jednu z možností, ako kráčať životom, zvyšuje uvedomenie a citlivosť mladých
ľudí na problémy prírody, životného prostredia, jej cieľom je dosiahnuť uplatňovanie
ekologického myslenia a chovania v každodennom živote.

PROSTREDIE, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRÍRODA, OCHRANA PRÍRODY
Človek nežije na Zemi vo vzduchoprázdne, žije v určitom prostredí. Prostredie môžeme
chápať ako súhrn podmienok (vonkajších a vnútorných) pre fungovanie, pre život. Životné
prostredie zahŕňa veľmi rôznorodý obsah a viacerí autori ho definujú z rôznych hľadísk. „Podľa
definície nórskeho profesora biológie S. Wika, ktorú prijalo UNESCO v roku 1967, je životné
prostredie tá časť sveta (univerza), s ktorou je človek vo vzájomnom pôsobení (interakcii),
ktorú používa, ovplyvňuje a ktorej sa sám prispôsobuje.“ (Minárová, 2004, s. 12)
M. Ružička (2012, s. 41) rozlíšil užšie chápané antropocentrické hľadisko a širšie chápané
biologické hľadisko. Pri prvom je to životné prostredie človeka a pri druhom životné prostredie
organizmov. Vychádza z ekologickej interpretácie životného prostredia, chápe ho teda ako celú
geobiosféru a životné prostredie definuje ako súbor hmotných a nehmotných javov v určitom
priestore, s ktorými prichádzajú živé organizmy prechodne alebo trvalo do kontaktu alebo
interakcie. Životné prostredie človeka charakterizuje ako časť geobiosféry, v ktorej môže človek
a ľudská spoločnosť jestvovať, rozvíjať sa, s ktorou prichádza do vzájomných vzťahov.
Pojem príroda je veľmi všeobecný pojem. „V širokom zmysle pojem príroda zahrňuje
komplex javov, produktov a materiálno-duchovných procesov, ktoré vznikli v procese evolúcie.
V užšom zmysle pod prírodou rozumieme komplex prírodných podmienok zabezpečujúcich
existenčnú základňu človeka a ľudstva ako celku.” (Minárová, 2004, s. 12)
Na základe uvedeného je zrejmé, že životné prostredie priamo vplýva na kvalitu
ľudského života, preto ochranu životného prostredia považujeme za nevyhnutnú
a systematickú ľudskú činnosť. Príroda nie je stále sa obnovujúcim harmonickým celkom, nie je
všemocná, ale je zraniteľná, ničia ju neustále a hlboké zásahy človeka, ktoré spejú
k permanentnému ohrozovaniu všetkých ekosystémov. Ekológovia pranierujú ľudí za tieto
zásahy, varujú ich pred rolou pánov a vlastníkov prírody, upozorňujú, že príroda nie je človeku
podriadená, ale že by ju mal rešpektovať ako partnera a spolupracovníka. Zároveň by si ľudstvo
malo uvedomiť, že je potrebné udržať (a zlepšiť) podmienky umožňujúce kvalitný život aj pre
budúce generácie. To je možné dosiahnuť nielen predchádzaním škôd na životnom prostredí,
ale aj dodržiavaním hranice využívania životného prostredia, aby sa z neho nečerpalo viac, ako
môže poskytovať a nevracalo sa mu formou odpadov viac, než koľko je schopné absorbovať.
Človek vždy útočí na prírodu s nejakým cieľom a donedávna sa nezamýšľal nad tým, či príroda
stačí zapĺňať vzniknuté medzery, či sa dokáže reprodukovať.
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Slová starého gréckeho príslovia OMNIBUS ADDE MODUM, MODUS EST PULCHERRIMA
VIRTUS (Vo všetkom zachovaj mieru, mať mieru je najväčšia prednosť) platia aj dnes a majú
významné postavenie v oblasti ochrany životného prostredia.
Zdravé životné prostredie je základnou podmienkou ďalšieho života.
Túto skutočnosť si uvedomovali ľudia aj v minulosti, preto istý druh ochrany prírody
existoval už veľmi dávno. Na začiatku to boli náboženské povery, ktoré chránili rôzne posvätné
stromy, pramene, jaskyne, jazerá, vodopády, ale aj bocianie hniezda. Neskôr sa k nim pridali
hospodárske záujmy panovníkov. Prvé nariadenie na ochranu spevavého vtáctva v Európe bolo
vydané v roku 1335. Kráľ Jagellowský vydal v roku 1423 nariadenie na ochranu tisu a tiež zákaz
poľovania. (Šibík, 1995)
U nás bolo zakázané vyrubovanie stromov až za Karola IV.
Ochrana prírody na Slovensku má tradíciu vďaka pokrokovým panovníkom, ktorí ju
pokladali za nevyhnutnosť už v minulých storočiach a odrážalo sa to aj vo vtedajších školách.
Prvé prírodné rezervácie boli založené v 19. storočí, pričom nemalú úlohu zohrali činy
a myšlienky A. Kmeťa, J. Ľ. Holubyho, Ľ. Greinera, G. Horvátha a iných.
V roku 1918 Slovenská národná rada vydala nariadenie na ochranu lesov proti
drancovaniu, zákon, podľa ktorého všetky archívy, múzeá, historické a prírodné pamiatky je
zakázané ničiť a tiež zákon ochrany nad historickými parkami, záhradami a vzácnymi časťami
prírody.
V roku 1919 vzniká Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku a nariaďuje
ochranu kamzíkov a parkov v Tatrách. Na čele komisariátu stál Dušan Jurkovič, ktorý sa zaslúžil
o inventarizáciu všetkých prírodných pamiatok, stromov, parkov, záhrad, jaskýň, ale pričinil sa
aj o ochranu vzácnych živočíchov, rastlín, rybníkov a vodopádov. (Ministerstvo kultúry SR,
2012)
V roku 1920 sa mu podarilo zabezpečiť ochranu Svätojánskej doliny pri Liptovskom
Mikuláši, kde sú krasové územia, rašeliniská a minerálne pramene.
Po II. svetovej vojne v roku 1945 sa o ochranu prírody značne pričinil Július Matis. Jeho
najväčším úspechom bolo vyhlásene TANAP-u v roku 1949 a viacerých chránených území na
Slovensku.
V roku 1958 bol v Bratislave založený Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody.
V roku 1969 vznikol. Slovenský zväz ochrancov prírody.
V sedemdesiatych rokoch sa environmentálna výchova stáva súčasťou vzdelávacieho
procesu na niektorých školách.
V roku 1977 bolo prijaté uznesenie o výchove k starostlivosti o životné prostredie. V roku
1994 prijala SNR moderný a v danom období aj vyhovujúci zákon o ochrane prírody a krajiny.
Vzniklo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská inšpekcia životného prostredia.
Národná rada Slovenskej republiky sa dňa 25. júna 2002 uzniesla na zákone č. 543
o ochrane prírody a krajiny. Zákon má 9 častí a 106 paragrafov, upravuje pôsobnosť orgánov
štátnej správy a obcí, určuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane
prírody a krajiny. Jeho úlohou je prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života
na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie
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prírodných zdrojov, chrániť prírodné dedičstvo, udržať charakteristický vzhľad krajiny
a dosiahnuť a udržať ekologickú stabilitu. (Zákon č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny)
„Ochranou prírody a krajiny podľa tohto zákona sa rozumie obmedzovanie zásahov,
ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad
krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takých zásahov.
Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.“ (Zákon č. 543/2002
Z.z. O ochrane prírody a krajiny)
Právo na ochranu životného prostredia a právo na priaznivé životné prostredie pre
každého ustanovuje aj Ústava SR.
Z týchto údajov sa zdá, že náš štát venuje ochrane životného prostredia a ekologickej
výchove dostatočnú pozornosť, ale prax je, žiaľ, často iná. Denne sa stretávame
s ľahostajnosťou ľudí k svojmu najbližšiemu okol.iu. Svedčí o tom množstvo smetí a rozličných
odpadkov na našich sídliskách, okrajoch lesov a turistických trasách, ale aj vandalizmus zo
strany mládeže aj dospelých.
V súčasnosti sme sa stali predovšetkým konzumnou spoločnosťou a všetko sa snažíme
ospravedlniť nedostatkom financií. Environmentálnej problematike venujeme zvýšenú
pozornosť len sporadicky, napríklad iba pri príležitosti Dňa Zeme alebo Svetového dňa
životného prostredia.
Aby ochrana prírody a životného prostredia bola čo najúčinnejšia, je potrebné objasniť
jej dôležitosť najširšej verejnosti, s čím je nutné začať už v najútlejšom detskom veku a hlavne
počas povinnej školskej dochádzky, kedy sa tvoria základy ovplyvňujúce človeka po celý život.

ZÁKLADNÉ POJMY EKOLOGICKEJ ETIKY V SYSTÉME PRÍRODNÝCH VIED
Ľudské zdravie, dĺžka života a jeho kvalita sú úzko spojené so životným prostredím. Stav
globálneho životného prostredia je v súčasnosti všeobecne neuspokojivý, v niektorých
regiónoch a lokalitách až alarmujúci a hroziaci kol.apsom. Neustály rozvoj vedy a techniky na
jednej strane vytvára lepšie podmienky pre šťastný a bohatý život človeka, na strane druhej
však hrozí nebezpečenstvom postupného zničenia životného prostredia.
V rozličnej literatúre nájdeme nespočetné množstvo definícií etiky. Vo všeobecnosti
možno skonštatovať, že etika je systémom morálnych princípov, ktoré nám ukazujú, aké
správanie je dobré, žiaduce a aké správanie je zlé, neakceptované.
„Samotný pojem etika pochádza z gréckeho slova ethos, ktoré vyjadruje povahový rys,
zvyk, obyčaj, spôsob myslenia, či postoje jednotlivcov a skupín. Človek si vytvoril etiku ako
nástroj na skúmanie toho, čo je pre neho v praktickom živote nesmierne dôležité, na skúmanie
morálky.” (Vajda, 1995, s. 13)
E. Kohák (2006) sa na etiku pozerá ako na súbor zásad a pravidiel, ktoré človeku
naznačujú, ako by sa mal chovať pri svojom spolužití s druhými. Dôraz kladie na slová mal by
sa, lebo je jasné, že ľudia vo svojej slobode môžu robiť čokoľvek. V priebehu vývoja si ľudia
uvedomili, že nie každé správanie vedie k žiaducim výsledkom. Dostávajú sa do situácií, v
ktorých sa musia rozhodnúť, v čom by im mala pomôcť etika ako systém zásad, ktoré
naznačujú, aké správanie najskôr bude viesť k optimálnemu výsledku. Človek môže jednať tak,
že sa zničí, môže svoju existenciu považovať za stály boj všetkých proti všetkým, alebo môže
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vytvoriť prostredie, ktoré umožní pokojné spolužitie. Na to má slúžiť etika ako návod
optimálneho spolužitia v ľudskej spoločnosti.
Pojem ekológia je definovaný rôzne. Podľa Terminologického slovníka publikácie
Environmentálna výchova je ekológia „veda, náuka o prostredí živých organizmov a človeka,
o vzájomných vzťahoch všetkých podmienok prostredia a foriem života navzájom.“ (Dudinský –
Roháč, 1996, s. 73 – 74)
Podľa Ľ. Brteka (1995, s. 8) je ekológia „vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá
usporiadaním vzťahov medzi živými organizmami a prostredím. Všetky organizmy vrátane
človeka sú neoddeliteľne spojené nielen so svojím neživým prostredím, ale aj vzájomnými
medzidruhovými vzťahmi. Žiadny organizmus nemôže existovať na svete sám, nezávisle od
okol.itého prostredia. Tento zákon platí rovnako pre rastlinu, živočícha, ale aj pre človeka.”
Ekológiu teda môžeme chápať ako náuku o prostredí živých organizmov a človeka,
o vzájomných vzťahoch všetkých podmienok prostredia a foriem života navzájom, potom v
tomto zmysle sa môže ekológia pokladať za základňu ochrany a tvorby životného prostredia,
impulz pre vznik ekologickej etiky a etiky životného prostredia. (Minárová, 2004)
Environmentalistika je interdisciplinárna náuka o životnom prostredí, zaoberá sa
pôsobením človeka na ekosystémy, ochranou a tvorbou životného prostredia, prevenciou jeho
znečisťovania. Navrhuje a realizuje opatrenia zamerané na odstránenie dôsledkov nevhodných
zásahov do prírody.
Environmentálna výchova tvorí súčasť výchovy človeka ako prvku okol.itého prostredia.
Možno ju definovať ako „výchovu jednotlivca, ktorého hodnotový systém mu umožní múdro
a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity života vo všetkých jeho formách,
ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými živými tvormi, a ktorý bude ochotný preberať
zodpovednosť za svoje konanie a prijímať dobrovoľnú skromnosť ako spôsob života únosne
zaťažujúc životné prostredie.“ (Vincíková, 1998, s. 9)
Ekologická etika je oblasť etiky, ktorá sa zaoberá vzťahom jednotlivca k jeho prostrediu,
rieši otázky, prečo prišlo vo vzťahu človek – životné prostredie k zlyhaniu a ako by sa mal tento
vzťah zmeniť. Jej cieľom je dokázanie nevyhnutnosti myšlienky prijať hodnotu prírody
a životného prostredia. V odbornej literatúre sa popri pojme ekologická etika (ekoetika)
používa aj pojem environmentálna etika (enviroetika).
Podľa E. Koháka (2006) je ekologická etika súbor zásad a pravidiel, ktoré naznačujú
človeku, ako by sa mal správať počas spolužitia s celým mimoľudským svetom. Tieto pravidlá
existovali už v dávnoveku, no približne od 17. storočia ľudia začali pokladať za úplne
samozrejmé, že príroda slúži len ako kulisa pre život človeka, poskytovateľ prírodných zdrojov
a na uspokojenie všetkých ľudských prianí. Predpokladalo sa, že príroda je prirodzene silná
a dokáže škody napraviť. Je pochopiteľné, že v súčasnosti už takáto etika nie je na mieste, lebo
sa ukazuje, že ľudstvo svojím správaním drasticky narúša schopnosť biosféry vyrovnať ľudské
zásahy a trvalo udržať prostredie vhodné pre ľudský život. Naše bezohľadné zaobchádzanie
s prírodou je príčinou celosvetovej ekologickej krízy, ktorá obsahuje poškodenie nášho
bezprostredného životného prostredia, stúpajúce nároky ľudstva ohrozujú prírodu a Zem i na
globálnej úrovni. k prehlbovaniu krízy prispieva i zhoršenie ľudských vzťahov k sebe, k blížnemu
a k prírode. Človek uveril, že zmyslom ľudského života je mať stále viac, že vyššia životná
úroveň vyrieši všetky problémy. Kohák (2006) si uvedomuje, že obnova ľudských vzťahov je
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základnou podmienkou úspešného riešenia problematiky ekologického ohrozenia, aby človek
mohol dlhodobo existovať v súlade so sústavou všetkého života na Zemi.
Podľa toho, akú základnú a najvyššiu hodnotu etika uznáva, rozlišujeme niekoľko typov
etík –
Antropocentrická etika vychádza z názoru, že východiskom pre hodnotenie všetkého
ostatného je človek, človek a jeho dobro je najvyššou hodnotou, ostatné hodnoty vznikajú na
základe ľudských potrieb. Človek má právo žiť v zdravom prírodnom prostredí, príroda je tu pre
človeka, má mu slúžiť, aby ju mohol využívať i naďalej, aby mohol čerpať prírodné zdroje, lebo
tieto sú tu kvôli človeku a pre človeka. Ak teda človek prírodu chráni, je to preto, aby mu slúžila
na osoh a na úžitok.
Neantropocentrická etika je hodnotovým protipólom antropocentrickej ekologickej
etiky. Uznáva nielen hodnotu človeka, ale aj niektorých prírodných objektov, najmä zvierat
a rastlín. Človeka vníma ako súčasť prírody, nie ako jej pána.
Biocentrická etika vychádza z úcty k životu. Podľa nej majú všetky organizmy rovnaké
právo na život, životu biocentrická etika priznáva najvyššiu hodnotu a zdôrazňuje jeho ochranu.
Život každého organizmu je veľmi dôležitý, preto je hlavným cieľom zachovanie čo najvyššieho
počtu organizmov. Spomínaný typ etiky sa dostáva do popredia až v modernej spoločnosti, na
jeho základe vzniklo niekoľko ekologických hnutí.
Ekocentrická etika vníma ako najvyššiu hodnotu prospech celku, ľudia majú konať tak,
aby bola udržaná rovnováha ekosystémov na Zemi. Na smrť sa díva ako na prirodzenú súčasť
života, netrvá teda na záchrane každého života, ak nenaruší fungovanie systému. Celok je na
globálnej úrovni celá Zem, teda dobré je to, čo je dobré pre celok, teda pre Zem.

ODÔVODNENIE POTREBY EKOETIKY V SÚČASNOSTI
Žiadny človek nemôže existovať pomimo životného prostredia, lebo každý z nás je
imanentným prvkom prírodného sveta. Všetci závisíme na životnom prostredí a naše životné
prostredie je závislé od nás. Prežijeme a ďalšie generácie budú šťastne žiť len v zdravom
životnom prostredí. Každý človek by si mal uvedomiť svoju zodpovednosť za ochranu
a zlepšenie životného prostredia.
Dnes už takmer neexistuje miesto, kde by človek nemohol žiť a pracovať. Vie si vytvoriť
slušné životné podmienky na rovníku, ale aj na severnom alebo južnom póle. Vplyvom jeho
činnosti však dochádza v atmosfére, hydrosfére, ale aj na pevnine k podstatným zmenám.
Do zemskej atmosféry sa každoročne vypúšťajú milióny ton kysličníka uhoľnatého,
kysličníka siričitého, rozličných uhľovodíkov. Výsledkom toho je znečistený vzduch, vytvorenie
clony pred slnečným žiarením a vznik skleníkového efektu. Usadzovanie prachu na arktických
a antarktických ľadovcoch môže spôsobiť ich roztopenie a tiež zmeniť reflexnú schopnosť
Zeme.
Obrovské množstvá rozličných látok, vznikajúcich ako vedľajšie produkty ľudskej
činnosti, sa dostávajú do hydrosféry (oceány, moria, rieky, jazerá, podzemné vody), ale človek
spôsobuje zmeny aj na pôde, drancuje prírodné zdroje, prispieva k vymieraniu rastlinných
a živočíšnych druhov, k narúšaniu ozónovej vrstvy, k ničeniu tropických dažďových pralesov, ku
globálnemu otepľovaniu atmosféry a s ním spätými klimatickými zmenami.
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Ľudská činnosť je vo vzťahu k ekosystémom prírody čoraz agresívnejšia. „Z hľadiska
miery znečisťovania atmosféry, hydrosféry, likvidácie fauny a flóry, devastácie lesného
a pôdneho fondu, v rýchlom vyhynutí rastlinných a živočíšnych druhov, v zmenšovaní rozlohy
tropických pralesov, v stenčovaní ozónovej vrstvy a vzniku skleníkového efektu, je to činnosť aj
čoraz nebezpečnejšia.“ (Odlerová, 2001, s. 42)
Podľa E. Odlerovej (2001) expanzivita technosféry, teda sveta, v ktorom dominuje veda,
technika, supermoderné technológie, vyúsťuje:
1. do nadmerného zamorovania životného prostredia, v ktorom človek vytvára svoj
každodenný domov,
2. do poškodzovania ekosystémov prírody, jej rytmov, do spomaľovania
samoobnovovacej, samočistiacej funkcie prírodných štruktúr, do postupného
vyčerpávania neobnoviteľných zdrojov atď.
Teda vyúsťuje k celkovému oslabeniu a únave prírody.
Na nepriateľské vzťahy človeka k prírode poukázal E. Fromm (1995, s. 17): „Sme ako
vrtoch prírody. Sme s ňou skutočnými existenčnými podmienkami spojení a pritom ju darom
svojho rozumu presahujeme. Premenili sme prírodu na svoj vlastný majetok, toto víťazstvo
však má čím ďalej tým viac charakter skazy, náš koristnícky duch a nepriateľstvo nás urobilo
slepými k faktom, že prírodné zásoby majú svoje hranice a môžu sa vyčerpať a že príroda proti
ľudskému drancovaniu bude bojovať.“
Ľudstvo sa dostáva do situácie, keď ohrozuje svoje prírodné predpoklady, zraniteľnosťou
prírody je vyzývané k tomu, aby sa zamyslelo a kriticky posúdilo svoje vzťahy k prírode i človeka
k človeku.
Človek sa prírode odcudzil, stratil schopnosť chápať ju a snahu chrániť ju. Díva sa do
tváre poškodenej a chorej prírody, ktorá postupne stráca schopnosť regenerácie. Devastácia
Zeme znamená deštrukciu životného prostredia, životné prostredie prestáva poskytovať
podmienky na život, stáva sa jeho nepriateľom, čím vlastne prestáva byť životným prostredím.
Tento stav prírody sme nazvali ekologická kríza.
V konfrontácii s poškodeným životným prostredím si začíname uvedomovať, že je nutné
zmeniť vzťah človeka k prírode, prehodnotiť svoj systém hodnôt vo vzťahu k prírode a svoj
koristnícky vzťah k nej zmeniť na vzťah partnerský.
Môžeme súhlasiť s názorom, že „ekologická kríza je naša kríza alebo kríza nás, či v nás. Je
to kríza našich postojov, vzťahu k prírode a vzhľadom na povahu tohto vzťahu je to kríza našej
ľudskosti.“ (Pike – Selby, 1994, s. 38)
Súčasnú ľudskú spoločnosť možno charakterizovať ako márnotratnú, agresívnu,
konzumnú a toto všetko spolu s populačným rastom vytvára nebezpečenstvo, že postupne
vyčerpá a zničí prírodné zdroje, od ktorých závisí život ľudí. Ľudstvo si však postupne začína
uvedomovať, že má pomerne málo času, aby zmenilo daný trend a začalo žiť takým spôsobom,
ktorý zaistí plnohodnotný život aj budúcim generáciám. Ak nám záleží na budúcnosti našich

detí a vnúčat, je potrebný postupný a plánovaný prechod k trvalo udržateľnému spôsobu
života.
„Je to spôsob života, zameraný na hľadanie harmónie medzi človekom a prírodou, medzi
spoločnosťou a jej životným prostredím, aby sme sa čo najviac priblížili k ideálom humanizmu,
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úcty k životu a prírode vo všetkých formách, a to v rôznych časových horizontoch.” (Vavroušek,
1993)
Dnes sa zdá, že by sme mohli povedať, že nový vzťah k prírode sa stáva realitou, o čom
svedčí aj legislatíva, zákony, koncepcia trvalo udržateľného rozvoja je oficiálnou politikou
veľkých ekonomicko-politických zoskupení, napr. Európskej únie. Je to akýsi plán činností pre
naše storočie, zaoberá sa mnohými problémami, ktoré je potrebné riešiť, ak ľudstvo chce ďalej
plnohodnotne žiť na Zemi. Podľa tejto stratégie je dôležité spravodlivé rozdeľovanie
prírodných zdrojov medzi krajiny, integrácia environmentálnych kritérií do ekonomických
mechanizmov, ochrana dažďových pralesov, zabezpečenie biodiverzity, efektívnosť,
optimalizácia, solidarita, sebestačnosť, úcta k životu. Krajiny majú napredovať a rozvíjať sa tak,
aby súčasné, ale aj budúce generácie mohli uspokojovať svoje základné životné potreby
a neznižovať pritom rozmanitosť prírody.
V rôznych prameňoch sa môžeme stretnúť s rôznymi zoznamami princípov trvalo
udržateľného rozvoja.
Publikácia Staráme sa o Zem – stratégia trvalo udržateľného života, ktorá sa zaoberá
otázkami trvalej udržateľnosti, definuje deväť takýchto princípov –
 rešpektovať a zabezpečovať spoločenstvo života,
 zlepšovať kvalitu ľudského života,
 chrániť vitalitu a diverzitu Zeme,
 minimalizovať čerpanie neobnoviteľných zdrojov,
 udržiavať civilizačný rozvoj v medziach únosnosti Zeme,
 zmeniť osobné prístupy a správanie,
 umožniť spoločenstvám starať sa o vlastné životné prostredie,
 vytvárať rámec pre integrovaný rozvoj a ochranu,
 vytvárať globálne spojenectvo. (UCN, UNEP, WWF, 1991)
Z vyššie uvedeného je jasné, že pri hľadaní východiska z globálnej existenčnej hrozby
a na odvrátenie ekologickej katastrofy je potrebná zmena. Musí to byť zmena nielen v
aktivitách ľudstva, ale hlavne v hodnotových presvedčeniach a postojoch.

EKOLOGICKÉ HODNOTY – ICH CHARAKTERISTIKA A ANALÝZA
Každý vnímavý človek žijúci v dnešnom svete si menej či viac uvedomuje, že je potrebné
dosiahnuť pozitívne zmeny v našom životnom prostredí. Celé ľudské spoločenstvo by sa malo
stotožniť s posolstvom, ktoré hovorí, že musíme zachrániť našu planétu.
Deti v školskom veku sa začínajú zaujímať o hodnoty. Študovaním rozličných problémov
týkajúcich sa nášho životného prostredia, môžu začať rozhodovať o tom, čo je dôležité pre ich
život. Začínajú chápať, že každý z nás je zodpovedný za svoje vlastné zdravie, ekologická
výchova ich môže začať učiť, že spoločne musíme chrániť zdravie iných a pomáhať iným pri
práci na ozdravení našej planéty.
Každému, kto sleduje trendy a rozvoj vo svete je jasné, že situácia nie je príliš dobrá.
Každý rok môžeme registrovať, že lesov na Zemi je menej, rozloha púští sa zväčšuje, dochádza
k erózii vrchnej vrstvy pôdy, ozónová diera hrozí svojou veľkosťou, rýchlo ubúda počet
rastlinných a živočíšnych druhov a stúpa koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére.
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Najväčší myslitelia posledných desaťročí sa zhodujú v tom, že v súčasnom svete existuje
kríza hodnôt, mnohí z nich vyzdvihujú ekologickú výchovu a vzdelávanie ako jednu
z najefektívnejších ciest odstránenia mnohých environmentálnych a ľudských problémov.
Práve dnes viac ako kedykoľvek predtým sa do popredia tlačia otázky – prečo chrániť životné
prostredie, druhovú rozmanitosť, je potrebné správať sa morálne aj k iným druhom ako
ľudským, ku všetkému živému, či aj k anorganickej prírode? Majú tieto prírodné formy svoju
hodnotu? Súčasná teória hodnôt však hodnoty priznáva prevažne iba ľudskému bytiu. Iné
formy bytia uznáva len ako inštrumentálne hodnoty, teda príroda nadobúda hodnoty len v
súvislosti s potrebami, záujmami a túžbami človeka. Takýto názor nepomôže prírode, nevedie
nás k jej ochrane, preto je dôležité priznať vnútornú hodnotu aj ostatným prírodným formám,
nielen človeku. Príroda sa tak stáva hodnotou objektívne existujúcou, teda existujúcou
nezávisle od vedomia človeka.
Vo všeobecnosti hodnotu chápeme ako niečo, čo vzbudzuje určitý náš postoj, čo nás
priťahuje, čo sa stáva predmetom nášho záujmu.
Ekologické hodnoty sú hodnoty, ktoré zabezpečia trvalo udržateľný život, rešpektujú
ostatné biotopy a mimoľudský život, zachovajú neporušenosť prírody. H. Skolimowski (1999)
o nich hovorí ako o hodnotách, ktoré vyjadrujú ekologickú múdrosť. Sú to hodnoty, ktoré
človeka pripútajú k prírode, zemi a k sebe navzájom. Živia nás všetkých, pretože sme určitý
druh, ktorý je špecifickým spôsobom spojený so životom vo všeobecnosti.
Aký význam má teda pre nás príroda a prírodné objekty? Postupne si uvedomujeme, že
príroda má veľký význam pre udržanie života na Zemi. Nepriaznivé zmeny životného prostredia
priamo ohrozujú život človeka, preto prejavuje záujem o jeho ochranu a náležite hodnotí
reálne súvislosti medzi životným prostredím a svojimi záujmami, svojou existenciou. Človek
nielen poznáva svoje životné prostredie, ale zároveň ho aj hodnotí a uvedomuje si význam
životného prostredia pre svoj život. Ochrana životného prostredia teda úzko súvisí
s uvedomením si jeho hodnoty. Na základe hodnotenia prírodných systémov tak človek stanoví
kritériá požadovaného správania a konania a žiaducich hodnôt.
Príroda je celok, ktorý udržuje život, preto má hodnotu celý tento systém, nielen sám
život. Hodnota prírody vychádza zo vzťahov častí tohto systému, ale hlavne z toho, že vytvárajú
navzájom prepojený a fungujúci prírodný systém, ktorý má existenčný význam pre udržanie
a fungovanie života na Zemi.

EKOETIKA A JEJ HODNOTY PODĽA H. SKOLIMOWSKÉHO
„Ekoetika je rozšírením a vyjadrením idey úcty k životu.“ (Skolimowski, 1999, s. 30)
Každý z nás sa občas zamýšľa nad tým, v akom svete žije, kam smerujú jeho kroky,
aké hodnoty vyznáva, ako tieto hodnoty usmerňujú jeho správanie.
H. Skolimowski (1999) rozdeľuje hodnoty do troch kategórií. Základné hodnoty zaraďuje
k hodnotám prvého radu. Dôsledky základných hodnôt sú hodnotami druhého radu a špeciálne
taktiky a stratégie na realizáciu hodnôt druhého radu nazýva hodnotami tretieho radu. Podľa
týchto myšlienok pôsobenie na poslancov, aby prijali zákon o ochrane životného prostredia
patrí do oblasti hodnôt tretieho radu. Zdôvodnenie hodnôt tretieho radu sa nachádza medzi
hodnotami druhého radu. No na začiatku tohto procesu musí stáť naša úcta k životu a prírode,
čo sú hodnoty prvého radu.
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„Základné hodnoty sú tým pevným základom, na ktorom spočíva celý etický systém– bez
ohľadu na jeho povahu. Ak neprijmeme niektoré základné hodnoty, nebudeme nasledovať
nič.” (Skolimowski, 1999, s. 197)
H. Skolimowski (1999) sa zamýšľa nad novým súborom ekologických hodnôt,
adekvátnych našej dobe a našim problémom. Uvažuje, že riešenie ekologických problémov má
korene v štruktúre našich hodnôt – teda kým si nevytvoríme novú hlbokú hodnotovú štruktúru,
sú všetky snahy o zmenu prázdne.
Jeho ekoetika je založená na myšlienke posvätnosti života, úcty k životu. Úcta znamená
ocenenie iného, uznanie jeho vážnosti, autority alebo uznanie hodnoty niečoho. Úcta k životu
znamená presvedčenie o posvätnosti všetkých živých vecí, je prirodzeným uznaním zázraku
a krásy samotného života.
A. Schweitzer (1986) hovorí, že za všetkými javmi a vo všetkých javoch je vôľa k životu,
čo človeka napĺňa úctou k tajomnej vôli k životu, ktorá je prítomná vo všetkom okol.o neho.
Dobro podľa neho znamená život zachovávať a podporovať, zlo znamená život ničiť a brániť
jeho rozvoju. Naozaj eticky sa správa človek, ktorý je schopný vždy pomôcť každému živému
tvorovi a nie je schopný mu nejako uškodiť, nezávisle od toho, o aký život ide. Váži si život ako
taký. Neodtrhne zbytočne kvet, list zo stromu, neublíži nijakému hmyzu s tým, že všetko má
právo žiť. Pomôže dážďovke na suchom chodníku, preloží ju do vlhkej trávy, hmyzu, ktorý
spadol do mláky, teda berie ohľad na všetko živé až k jeho najnižším formám.
Etika spočíva v zodpovednosti voči všetkému, čo žije, etika je v ľudskej oddanosti životu,
ktorú motivuje úcta k životu a napĺňa ju súcit, láska a vôbec všetko hodnotné. Globálne je
dôležitá skutočnosť, že v eticky mysliacom človeku je vôľa k životu naplnená úctou
a oddanosťou životu. Cieľom etického pôsobenia je človek zhovievavý, mierumilovný, trpezlivý,
vľúdny, v ktorom sa úcta k vlastnému životu prelína s úctou k životu inej existencie.
Človek počas svojej existencie musí riešiť mnohé konflikty medzi etickým správaním
a presvedčením a nevyhnutnosťou zničiť alebo poškodiť život, vtedy musí byť jasné, či je toto
konanie nevyhnutné. z uvedeného vyplýva pre každého z nás povinnosť byť dobrý ku každému
živému organizmu, nikto by nemal dopustiť bolesť, pokiaľ tomu môže zabrániť.
Ak si človek neváži svoj život a svoje zdravie, pohráva sa dokonca s myšlienkou svoj život
ukončiť, nemá problém ubližovať inému životu. Tak sa dnes stretávame napr. s týraním zvierat
aj u detí a mladých ľudí, preto je práve v tejto dobe veľmi potrebné vštepovať im úctu, rešpekt
a pocit spolupatričnosti so všetkými živými bytosťami. Len to dáva nádej, že na Zemi zavládne
skutočný mier prameniaci zo srdca a duše každého z nás, nakoľko živočíchy nie sú človeku
podradené a nežijú preto, aby mu slúžili, aby sa na nich vyvršoval a ubližoval im.
Etika úcty k životu pôsobí na všetkých tak, že ich núti ustavične sa vnútorne zaoberať
osudmi ľudí a životov, ktoré sa okol.o nich odohrávajú, obetovať sa ľuďom, ktorí to potrebujú
a cítiť za nich zodpovednosť. (Schweitzer, 1986)
Ďalšou hodnotou ekoetiky je zodpovednosť. Zodpovednosť je široký právny, morálny
a etický pojem, ktorý označuje garantovanie jednej osoby za nejakú vec či konanie inej osoby.
Predstavuje schopnosť a nevyhnutnosť niesť následky svojho konania, teda zodpovedné
konanie je také, pri ktorom človek koná v súlade so svojím svedomím. Ak človek niečo robí, je
samozrejmé, že jeho konanie bude mať určité následky.
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Úctu nie je možné prejavovať bez zodpovednosti, v konečnom dôsledku sa
zodpovednosť stáva úctou. O zodpovednosti uvažoval vo svojej etike zeme aj A. Leopold. Jeho
myšlienky odrážajú presvedčenie o individuálnej zodpovednosti za zdravie zeme, pričom
zdravie je schopnosť sebaobnovy. Zodpovednosť za zdravie zeme je jedna zo základných
povinností človeka, keďže žije na zemi a so zemou. Podľa Leopolda táto povinnosť nepotrebuje
ďalšie zdôvodnenie, lebo sme zemou a zem sme my. Starať sa o zem je dobrá vec sama osebe.
Zodpovednosť je etický princíp preto, lebo ak si človek uvedomuje hodnotu života a to, že aj on
je jeho súčasťou, potom musí prevziať zodpovednosť za všetok život. (Skolimowski, 1999)
Zodpovednosť je aj centrálnou myšlienkou ekologickej etiky E. Koháka. (2006)
Upozorňuje, že dnes, v čase ekologickej krízy, ktorú charakterizuje odcudzenie človeka a jeho
nesúlad s prírodou, je potrebné vytvoriť si nový postoj k prostrediu, človek má mať pocit
zodpovednosti k ľuďom aj prírode. Celé tisícročia ľudstvo bolo málo početné, skromné
a bezmocné. Počas posledných troch storočí sa stalo nečakane silné, neuveriteľne náročné,
nepredstaviteľne početné, čo viedlo k prepuknutiu ekologickej krízy, k čoraz väčšiemu
konzumu, ekonomickému rastu, k zvyšovaniu ľudskej chamtivosti a bezohľadnosti. Je potrebné
zmeniť takýto spôsob myslenia, nakoľko chápať prírodu len ako služobníčku ľudí je nesprávne.
Keď dôjde k zmene myslenia, nastane aj zmena v konaní, ktoré je v súlade s myslením. Inak sa
budeme správať k prírode, ktorú budeme považovať len za zásobáreň surovín, inak budeme
konať, keď ju budeme vnímať ako našu matku Zem, čím prevezmeme za ňu zodpovednosť
a začneme podľa Koháka nielen „myslieť zeleno”, ale aj „zeleno žiť”. Kráčať touto cestou nie je
jednoduché ani rýchle, ale záleží na ľuďoch, či sa raz stane realitou. (Kohák, 2006)
Skolimowski (1999) konštatuje, že uznanie jednoty života a človeka vedie k prevzatiu
zodpovednosti nielen za naše vlastné životy, ale za všetko živé. Ten, kto nepociťuje žiadnu
zodpovednosť, prestáva byť človekom, únik pred zodpovednosťou je únikom pred vlastnou
ľudskosťou.
Významnou hodnotou ekoetiky je skromnosť. Skromnosť podľa Skolimowského (1999)
neznamená odriekanie alebo biedu, je to vysoko pozitívna hodnota, forma bohatstva, nie
chudoby. Uznať právo ostatných na život znamená obmedziť naše nadbytočné potreby, je
potrebné pochopiť, že aj život chudobný na prostriedky môže byť bohatý na idey, ciele, činy.
Podľa H. Librovej (1994) je dobrovoľná skromnosť ekologicky priaznivý životný štýl, ktorý
vychádza z dobrovoľnej striedmosti a skromnosti, ktorá v sebe obsahuje pestrosť a zelenosť,
priznáva vnútornú hodnotu prírode ako takej. Mnohí myslitelia hovoria dokonca o tomto
životnom štýle ako o základnej podmienke pre vyriešenie globálnej ekologickej krízy.
Dnešná konzumná doba je zameraná na získavanie materiálnych statkov, myslíme si, že
budeme lepší a že sa budeme mať lepšie, keď si zaobstaráme najnovší mobilný telefón,
výkonnejší laptop, rýchlejšie auto, veľký dom, bazén, domáce kino, značkové oblečenie, drahé
šperky.. Takto rozmýšľajú i naše deti a mnohí mladí ľudia. Pritom ku kvalitnému životu
nepotrebuje človek veľmi veľa – udržať svoj život, zdokonaľovať sa a tvoriť niečo hodnotné, čo
sa zachová aj po ňom. Čoraz viac ľudí si začína uvedomovať, že výška majetku sa nerovná
kvalite človeka, hľadajú inú cestu životom, vzdávajú sa svojich zbytočných konzumných túžob
a vedome a slobodne sa rozhodnú naplniť svoj život skromnosťou z hmotnej stránky
a bohatstvom z duchovnej, čo prispieva nielen k zachovaniu udržateľnosti životného
prostredia, ale aj k skvalitneniu svojho života na Zemi. Títo ľudia pochopili, že o ekologicky
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ohľaduplnejšom živote netreba len hovoriť, ale ho aj žiť, preto obmedzujú svoje požiadavky,
prijímajú osobnú zodpovednosť za stav sveta, čím idú príkladom pre ostatných. Sú spokojní aj
s málom, držia pevne v rukách svoj vlastný život, vytvárajú si vlastný priestor pre rozvoj
a dosiahnutie životných cieľov a duchovných hodnôt. Vycítili, že je nutné znižovať osobnú záťaž
na životné prostredie, materiálne sa uskromniť a hoci to urobí len jeden človek, aj taký malý čin
je lepší ako žiadny. Významný je aj osobný príklad, ktorý ukáže ostatným správny smer. Ak
človek žije skromne, neženie sa za hmotnými statkami, má čas venovať sa tomu, čo považuje za
skutočne dôležité – svojej rodine, osobnému rozvoju, tvorbe niečoho hodnotného.
„Skromnosť je aspekt úcty. Tri základné ekologické hodnoty – úcta, zodpovednosť
a skromnosť – sú navzájom natoľko prepojené a previazané, že zmysel jednej predpokladá
existenciu ďalších dvoch. Skrátka, zásady – buď úctivý, buď skromný, buď zodpovedný – sú
etické prikázania, ktoré vyplývajú z nášho hlbšieho nazerania na prepojenosť života, jednotu
života a jeho vnútornú krehkosť.“ (Skolimowski, 1999, s. 203)
Biodiverzita (rôznorodosť) je vlastnosť všetkých živých systémov vykazovať rozdielnosť,
odlišnosť. (Ivanová, 1983) Vyjadruje teda rozmanitosť života na Zemi, ktorá zahŕňa milióny
druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov vytvárajúcich spletité ekosystémy.
Rôznorodosť ako ekologická hodnota znamená také konanie, ktoré vedie k rozšíreniu
a zachovaniu rôznorodosti a zastaví smerovanie k homogénnosti s cieľom zachovať život,
pomôcť mu a nadovšetko ho rozvíjať.
Je samozrejmé, že z tohto hľadiska sa kladie význam na všetky formy života, ktoré
zabezpečujú mnohé ekologické funkcie a prispievajú k blahobytu ľudstva. Človek svojím
neuváženým a veľakrát sebeckým konaním ohrozuje biodiverzitu. Vyrubovaním lesov,
spásaním pastvín, výsadbou monokultúr, ťažbou surovín, neprimeraným lovom človek prírodu
devastuje tak, že už nie je schopná sama sa obnovovať. Mali by sme si uvedomiť, že v prírode
je všetko navzájom prepojené, aj my ako ľudské bytosti sme vo vzájomných vzťahoch s ďalšími
systémami okol.o nás. Všetko, čo vykoná niekto z nás, ovplyvňuje to, čo sa stane ostatným. Ako
ľudské bytosti ovplyvňujeme to, čo sa deje so životným prostredím. Robíme rozhodnutia, ktoré
ovplyvňujú všetko živé okol.o nás, občas aj ďaleko mimo toho, čo môžeme vidieť. Ak niekto
vyleje niečo škodlivé do potoka, tak to škodí nielen všetkým živočíchom žijúcim v potoku, ale aj
všetkým živočíchom a ľuďom, ktorých potok a rieka živia, hoci sú vzdialení aj stovky kilometrov.
Ak bývame v oblasti, ktorá je silne znečistená, toto znečistenie vplýva na všetko živé, čo
potrebuje rásť a dýchať. Ak kvôli našej rozpínavosti vyrúbeme stromy, zmeníme životný
priestor všetkým živočíchom, ktoré potrebujú k svojej existencii stromy a tak zmeníme celé
prostredie.
Zachovanie biodiverzity je významné aj z vedeckého hľadiska, nakoľko mnohé pozemské
organizmy ešte ani nepoznáme, no keď ich nebude, tak sa pripravíme o možnosť spoznať ich,
prípadne ich využiť napr. ako liek alebo zdroj potravy.
Podľa súčasných výskumov práve ľudská činnosť spôsobuje, že rastlinné a živočíšne
druhy vymierajú rýchlejšie ako kedykoľvek v minulosti, preto je potrebné konať tak, aby bolo
možné udržať a zachovať život v jeho rôznorodosti a bohatstve.
Ekospravodlivosť je tiež významnou hodnotou ekologickej etiky, ktorá v sebe zahŕňa
spravodlivosť pre všetkých, nielen pre ľudí, ale pre všetky prvky sveta.
V minulosti bola spravodlivosť spojená len so svetom ľudí, dnes prekračuje hranicu
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ľudského sveta.
Existuje množstvo definícií spravodlivosti. Každý človek intuitívne chápe, o čo ide, horšie
je to s definovaním tejto cnosti, čo nie je až také ľahké a jednoduché.
Spravodlivosť môžeme chápať ako morálny princíp požadujúci rešpektovanie právnej
normy, cnosť spočívajúcu v rešpektovaní práv druhých. So spravodlivosťou súvisí pojem
rovnosť, ktorý kladie na spravodlivosť požiadavku konať rovnako voči všetkým bytostiam, ktoré
sú chápané napriek všetkým rozdielom ako podobné.
So spravodlivosťou sa stretávame všetci, všetci ju poznáme a vyžadujeme, hlavne keď sa
týka nás.
Ekospravodlivosť podľa Skolimowského (1999) prirodzene vyplýva z našej ekologickej
úcty, myšlienky zodpovednosti voči prírode a okol.itému svetu, hoci uplatňovanie takejto
spravodlivosti je náročné, je našou povinnosťou, aby sme sa o to pokúšali v čo najväčšej miere.
Spomenúť treba aj lásku, nakoľko aktívne chráni život, podporuje ho a jej podmienkou je
zmysel pre úctu; múdrosť, lebo je dôležité získavanie presných informácií o environmentálnych
témach, aby si človek uvedomil cenu bohatstva prírody a ekologické vedomie, ktoré vedie
človeka správnym smerom k prírode a životnému prostrediu.
Skolimowski (1999) vo svojej práci porovnáva tri základné systémy hodnôt –
náboženské, technické a ekologické.
Technické hodnoty
Ekologické hodnoty
Náboženské hodnoty
ovládanie

úcta

podriadenosť

kontrola

zodpovednosť

uctievanie

moc nad vecami

skromnosť

milosť

homogénnosť

rôznorodosť

poslušnosť

individuálna spravodlivosť

ekospravodlivosť

božia spravodlivosť

Za dominantnú hodnotu v náboženskej spoločnosti považuje podriadenosť, v
technologickej ovládanie a v ekologickej spoločnosti je centrálnou hodnotou úcta.
Náboženské hodnoty vyjadrujú podriadenosť človeka Bohu, technické hodnoty považuje
za hodnoty, ktoré regulujú vzťah človeka k predmetom, ekologické hodnoty znamenajú akt
tvorivej syntézy, pretože dnes sú potrebné nové hodnoty, ktoré budú ukazovať smer našim
krokom.
Ekologické hodnoty podľa Skolimowského (1999) sú ideálne ukazovatele cesty
a požiadavky na konanie. Je jasné, že ich uplatnenie v praxi nie je jednoduché, dôležité je
postupne sa k nim priblížiť, lebo sú významné pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
„Keď v roku 1974 požiadali Skolimovského, aby čo najstručnejšie zhrnul svoje myšlienky,
vyslovil 5 základných princípov svojej filozofie:
 nechápať svet ako miesto na drancovanie a pustošenie, ako arénu pre gladiátorov, ale
ako svätyňu, v ktorej dočasne pobývame a o ktorú sa musíme maximálne starať,
 nechápať človeka ako nadobúdateľa, ale ako strážcu a správcu,
 nechápať poznanie ako spôsob dominancie nad prírodou, ale predovšetkým ako
metódu zušľachťovania duše,
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nechápať hodnoty v peňažných ekvivalentoch, ale ako prostriedky, ktoré prispievajú
k hlbšiemu pochopeniu človeka človekom a vedú k väčšej súdržnosti medzi ľuďmi
a zvyškom tvorstva,
a všetky uvedené prvky chápať ako súčasť novej taktiky života.“ (Nekonzumný životný
štýl, 2010)

HLBOKÉ A PLYTKÉ V EKOLÓGII
Plytké je to, čo zostane na povrchu, čo nevojde do hĺbky. Keď si ľudia myslia, že sú
schopní vyriešiť ekologické problémy súčasnosti niekoľkými filtrami na továrenských komínoch,
katalyzátormi v autách, ktorých počet sa ale neustále zvyšuje, čističkami odpadových vôd, tak
sa veľmi mýlia. Takéto riešenia sú veľmi krátkozraké, pomôžu len na chvíľu a len vo veľmi
malom, obmedzenom priestore.
Hlboká ekológia sa snaží riešiť skutočné príčiny ekologickej krízy a tie nie sú mimo
človeka, v okol.itom prostredí, ale práve vo vnútri človeka, v jeho charaktere, postojoch,
hodnotách. Každý by sa mal nad tým zamyslieť a zmeniť vzťah k sebe samému, k prostrediu, ku
všetkému živému. Musí si uvedomiť, že naša planéta nie je nevyčerpateľná, že nie je dlhodobo
udržateľný životný štýl založený na jeho pohodlí, obrovskej spotrebe energie, prírodných
zdrojov, chamtivosti, túžbe vlastniť stále viac a viac.
Hlbokí ekológovia vyslovili základné princípy hlbokej ekológie:
1. Ľudský i mimoľudský život na Zemi sú hodnotami samy osebe.
2. Rozmanitosť a bohatstvo foriem života prispieva k realizácii týchto hodnôt a samy
o sebe tiež predstavujú hodnotu.
3. Ľudia nemajú právo obmedzovať a ničiť túto rozmanitosť, okrem prípadov, keď musia
zabezpečiť svoje životné potreby.
4. Prospievanie ľudského života je nerozlučne späté so znížením počtu obyvateľov
planéty.
5. Súčasné zasahovanie človeka do prostredia a do prírody je priveľké a situácia sa
neustále výrazne zhoršuje.
6. Preto sa musí zmeniť globálna politika, ktorá ovplyvňuje základné ekonomické,
technické a ideologické oblasti.
7. Zmena myslenia spočíva hlavne v tom, aby sme prestali bytostne lipnúť na stále vyššej
materiálnej úrovni a nahradili ju vyššou kvalitou života, pravými hodnotami.
8. Tí, ktorí súhlasia s predchádzajúcimi princípmi, sú povinní snažiť sa ich začleniť do
vlastného života a usilovať sa o nevyhnutné zmeny. (Devall – Sessions, 1997)
Stúpenci hlbokej ekológie zdôrazňujú rovnoprávnosť všetkých bytostí, čím odmietajú
akúkoľvek nadradenosť, chápu každý život ako hodnotu samu osebe, teda strom nemá
hodnotu len preto, lebo prináša človeku úžitok, ale je hodnotný už tým, že existuje. Stretávame
sa u nich s kritikou výchovno-vzdelávacieho systému, ktorý vedie mladých ľudí k tomu, aby sa
bez problémov začlenili do života v konzumnej spoločnosti. Zdôrazňujú, že je potrebná zmena
ľudských postojov a hodnôt smerom k dobrovoľnej skromnosti, zodpovednosti, úcty
a ohľaduplnosti, čo by malo byť hlavnou úlohou pri
výchove a vzdelávaní detí a mladých ľudí.

548

ETICKÁ VÝCHOVA V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

VÝCHOVA EKOLOGICKEJ OSOBNOSTI
Ekologická výchova by mala viesť deti k pochopeniu vzťahov medzi človekom a prírodou
a k uvedomeniu si vplyvu človeka na životné prostredie. Mala by žiakom ukázať zdravý spôsob
života, priviesť ich k správnemu životnému štýlu, riešiť otázky vzťahu k životnému prostrediu
a jeho ochrane, pomôcť deťom vytvoriť si k svojmu prostrediu kladný vzťah.

POTREBA EKOLOGICKEJ ETIKY VO VZDELÁVANÍ
Z uvedeného vyplýva, že ekologická výchova má nezastupiteľný význam. Mala by však
tvoriť dobre premyslený systém na všetkých hierarchických úrovniach. Musí začať už v prvých
ročníkoch základných škôl, pričom súčasne musí byť položený dôraz na budovanie pozitívneho
citového vzťahu jedinca k prírode.
V širšie premyslenej a hlbšie prepracovanej forme musí pokračovať v stredných školách,
kde sa v základnej podobe dobuduje hodnotový systém človeka. Vďaka environmentálnej
výchove sa u žiakov rozšíri vedomie a poznanie súčasného stavu životného prostredia,
pochopia skutočnú úlohu každého pri vytváraní lepšieho a zdravšieho sveta. Environmentálna
výchova môže prispieť k zmierneniu zdravotných problémov, k náprave škôd spôsobených
„neekologickou politikou“, k zabezpečeniu pretrvania prírodných zdrojov pre ďalšie generácie
a tiež k ochrane prírody ako zdroja krásy.
Škola zastáva významnú úlohu pri ekologickej výchove, pretože mladí ľudia trávia
väčšinu svojho času v škole a školy majú najväčší význam pri podávaní informácií a formovaní
osobnosti žiakov. Žiaci by v tejto oblasti mali získavať čo najviac presných informácií
o environmentálnych témach, pochopiť závislosť všetkých foriem života na Zemi, uvedomiť si,
ako životné prostredie ovplyvňuje ich vlastné životy, rozvinúť svoje celoživotné zručnosti, ktoré
sa týkajú zdravej Zemi, zapájať sa do práce na riešení ekologických problémov a projektov,
vidieť svoju osobnú a občiansku zodpovednosť za svoje životné prostredie.
Ekologické vzdelávanie by malo presvedčiť žiakov, že dôležitou úlohou každého je
vytvárať lepší, zdravší svet, chrániť prírodu, vziať na seba zodpovednosť nielen sám za seba, ale
aj za našu planétu, voliť alternatívy šetrné k životnému prostrediu, uvedomiť si priamu
závislosť medzi zdravým prostredím a svojím vlastným zdravím.
Už od roku 1977 sa na základné školy postupne zavádzalo ekologické vzdelávanie, a to
pod pojmom výchova k starostlivosti o ochranu a tvorbu životného prostredia. V začiatkoch
bolo zahrnuté v učive o živej a neživej prírode – v prvouke, prírodovede, prírodopise, kde sa
orientovalo na vzťahy organizmov k prostrediu a medzi organizmami navzájom. Len postupne
sa kládol dôraz na vlastnosti prostredia – faktory, ktoré pôsobia na organizmy. Ekologické
faktory prostredia tak prenikali do učiva ďalších prírodovedných predmetov – chémie, fyziky,
geografie. Vzhľadom na skutočnosť, že prostredie netvoria len prírodné faktory biotické
a abiotické, ale aj antropogénne, problematika životného prostredia postupne prenikala aj do
ostatných vyučovacích predmetov spoločensko-vedných a výchovných.
Rozpracovaním občianskej výchovy a zavedením etickej výchovy sa ponúkajú široké
možnosti využitia prvkov environmentalistiky pri preberaní komunikácie, sebaúcty, úcty
k iným, tvorivosti. Metódy používané v environmentálnej výchove poskytujú deťom skúsenosť
a umožňujú im vytvoriť si vlastný úsudok. Zážitkové učenie ovplyvňuje postoje a správanie detí,
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vplýva na postupné utváranie systému hodnôt a s ním súvisiacich noriem správania. Základným
cieľom tejto oblasti je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré im umožnia chrániť
a zlepšovať životné prostredie.
Žiaci sa primerane svojmu veku učia poznať a chápať prírodné javy a deje v životnom
prostredí, zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia, globálne problémy ľudstva, závislosť
ľudského života a živobytia od životného prostredia, lokálne, národné i medzinárodné
opatrenia na ochranu životného prostredia. Ekologickou výchovou by sa u žiakov mali utvárať,
formovať a pestovať také postoje a kvality osobnosti ako úcta k životnému prostrediu,
starostlivosť o živé organizmy, rešpektovanie názorov iných, tolerancia, otvorenosť novým
myšlienkam.
Súčasný stav v ochrane prírody a v dotváraní životného prostredia dokazuje, že ani
najdokonalejšie zákony, ani najprísnejšie tresty našu prírodu a životné prostredie neochránia.
Toto môže zabezpečiť len citlivý a premyslený prístup k životnému prostrediu. Viac ako
vedomosti je potrebné, aby sa človek pozeral na svet okol.o seba s úctou a obdivom, aby bol
pripravený a schopný ekologicky myslieť a konať. Práve v tomto vidíme najdôležitejší cieľ
ekologického vzdelávania a výchovy na našich školách.
Význam ekologickej etiky vyzdvihuje aj jeden z popredných a uznávaných etikov dneška
E. Kohák (1993), ktorý si myslí, že k tomu vedú tri základné dôvody:
 vzrast počtu obyvateľov,
 rast spotreby,
 túžba po moci a po jej uplatňovaní.
Uvedomuje si, že s rastom počtu obyvateľov, ich túžbou mať sa stále lepšie a lepšie,
neustále zvyšovať svoju spotrebu na úkor prírody a ostatnej spoločnosti vôbec, s mocou
ľudstva, ktorú predstavujú hlavne nové technológie, si treba všimnúť aj druhú stránku veci,
teda to, že naše zdroje a možnosti nie sú nevyčerpateľné.
E. Kohák (1993) upozorňuje, že etické správanie nie je samoúčelné, ale stáva sa
prostriedkom pre záchranu ľudstva a našej planéty vôbec, vidí v ekologickej etike možnosť, ako
zabrániť tomu, aby si človek sám pod sebou „neodpílil konár.“

EKOLOGICKÉ HODNOTY V KURIKULE ETICKEJ VÝCHOVY V ŠVP
Už na konci minulého storočia bolo jasné, že nadchádzajúce storočie musí byť časom, v
ktorom bude v popredí stáť etika, vďaka ktorej bude mať ľudstvo šancu vyrovnať sa
s množstvom nahromadených problémov, ktoré ohrozujú nielen fyzickú existenciu človeka, ale
aj duchovnú stránku jeho osobnosti. Tento neutešený stav je možné upraviť nielen dobrou
informovanosťou a vzdelaním, ale veľký význam v tomto procese má aj kvalitná výchova
a sebavýchova.
Výchovou sa formuje nielen jedinečná ľudská osobnosť, ale vplýva aj na tvorbu a
činnosť celej spoločnosti, čím skvalitňuje život ako taký.
Etická výchova hľadí na človeka ako na tvora bytostne dobrého, takýto človek rozvíja
svoju osobnosť iba v interakcii s inými ľuďmi a prírodným prostredím.
Ekologická problematika má v etickej výchove svoje miesto. Jej cieľom je najmä chrániť
prírodu pred negatívnymi dopadmi našej činnosti. Etika má vyzdvihovať zodpovedné
a predvídavé správanie človeka vo vzťahu k životnému prostrediu. Základom takéhoto
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správania je úcta človeka k človeku, ale aj k prírode, ktorej je človek súčasťou. Človek spolu
s ostatnými zložkami životného prostredia patrí do ekosystému, v ktorom sú jednotlivé časti
navzájom prepojené a vzájomne sa podmieňujúce. Narušenie čo len jednej zložky môže
ovplyvniť narušenie celku, život človeka tak závisí od života iných súčastí ekosystému.
Vo vyučovaní etickej výchovy je žiaduce vytváranie vzťahu žiakov k prírode, k životnému
prostrediu, čo nie je možné bez vnútorného precítenia, citlivého a ohľaduplného vzťahu,
nakoľko bez tohto nie je človek vyrovnaný, optimistický a zodpovedný.
Obsah etickej výchovy je podľa Štátneho vzdelávacieho programu, Etická výchova,
Príloha ISCED 2 zameraný na atribúty, ktoré sa majú v dieťati vypestovať, aby boli dosiahnuté
stanovené výchovné ciele. Tieto atribúty sú vložené do desiatich základných a šiestich
aplikačných tém, v ktorých poslednou – 16. témou je Ochrana prírody a životného prostredia.
Pri definovaní cieľov vzdelávania sú dôležité kľúčové hodnoty, ktoré treba u dieťaťa
rozvíjať. Podľa M. Valicu (2011) sú ciele vyučovania hierarchicky usporiadané, ich naplnenie
vedie k dosiahnutiu ideálu, ktorým je dokonalý človek danej doby s osvojenými hodnotami
a postojmi, ktoré by mali byť kľúčové pri vymedzovaní cieľov etickej výchovy.
V Národnom programe výchovy a vzdelávania boli definované hodnoty, ku ktorým má
vzdelávanie a výchova smerovať, z nich ekologickej oblasti sa dotýkajú hodnoty ako ľudskosť,
zdravie, starostlivosť, zodpovednosť voči životnému prostrediu. (Národný program výchovy
a vzdelávania v Slovenskej republike)
Cieľom vyučovania etickej výchovy v nižšom stupni sekundárneho vzdelávania v tejto
oblasti je:
 vysvetliť žiakom pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia,
 byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré
znehodnocujú a ohrozujú náš život. (Štátny vzdelávací program, Etická výchova, Príloha
ISCED 2, 2011)
M. Valica (2011) konštatuje, že pri posudzovaní cieľov je problematické vidieť ich
logickosť a systematickú nadväznosť vzhľadom na ich nesprávnu formuláciu. V nižšom
sekundárnom vzdelaní z cieľov etickej výchovy vystupuje šesť hodnôt – dobro, spravodlivosť,
iniciatíva, príroda, sloboda, tolerancia a zodpovednosť. Hodnota prírody sa tu objavuje v
zmysle ochrany prírody. Možno tiež konštatovať, že v obsahovom a výkonovom štandarde
etickej výchovy je hodnôt oveľa viac ako vo všeobecných cieľoch, aj keď prioritnou hodnotou je
zodpovednosť, princíp zodpovednosti sa objavuje vo väčšine tém, aj pri témach súvisiacich
s ochranou prírody a úctou k životu.
Treba poznamenať, že je potrebná inovácia daných cieľov, ale aj učebného obsahu,
metód a foriem práce vzhľadom k tomu, že úlohou etickej výchovy by zďaleka nemalo byť a nie
je len pomenovanie a vysvetlenie pojmov z oblasti životného prostredia, ale hlavne je dôležité
zamerať sa na prepojenie danej problematiky s reálnym životom, na tvorivé riešenie
problémov, zapájanie sa do riešenia reálnych, skutočných ekologických situácií, aby sa u žiakov
upevňovali nielen teoretické vedomosti, ale aj zručnosti v praktickej ochrane a tvorbe
životného prostredia. „Úlohou etickej výchovy nie je, aby žiaci vedeli pojmy a vzťahy medzi
nimi pomenovať alebo vysvetliť. Zámerom etickej výchovy je schopnosť kriticky reflektovať,
kriticky hodnotiť a následne skvalitňovať svet, v ktorom žijú. k tomuto cieľu však etická výchova
ani v prípade nižšieho sekundárneho vzdelania nesmeruje.“ (Valica, 2011, s. 73)
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Žiaci sa musia naučiť kriticky uvažovať o okol.itom svete, hodnotiť ho, svojou činnosťou
sa ho snažiť zlepšiť, zodpovedne sa správať voči sebe, iným, ale aj voči prírode, jej ochrane
a budovaniu. Ak kriticky zhodnotia svoje správanie a konanie ako nežiaduce, mali by sa snažiť
urobiť všetko pre to, aby zmenili svoje myslenie a postoje smerom k svojmu osobnostnému
rozvoju a vytváraniu požadovanej hodnotovej orientácie, v ktorej jednou z prioritných hodnôt
je aj príroda, starostlivosť o ňu a jej ochrana. Zodpovedné správanie voči životnému prostrediu
má charakterizovať každú ekologickú osobnosť, ktorá sa bude zamýšľať nad tým, čo môže
urobiť pre prekonanie niektorých environmentálnych problémov, aktívne sa podieľať na tvorbe
zdravšieho prostredia pre všetok život na našej planéte.
To, že ide o vážnu problematiku dosvedčuje aj fakt, že začlenenie environmentálnych
prvkov do hodín etickej výchovy je veľmi potrebné. Mnohé školy každoročne vypracúvajú plán
environmentálnej výchovy a tiež učitelia do svojich tematických výchovno-vzdelávacích plánov
zaraďujú k vhodným učivám environmentálnu výchovu a zamýšľajú sa nad tým, ako vo výučbe
svojho predmetu uplatnia prvky environmentálnej výchovy. Samozrejme, najvhodnejšie pre
tento cieľ sú prírodovedné predmety, ale využiť sa dajú aj ostatné vyučovacie predmety,
z ktorých v popredí určite stojí etická výchova, ktorá svojimi špecifikami v obsahu, cieľoch,
metódach a formách vyučovania poskytuje možnosť nenásilného spájania výchovy k mravnosti
a osvojovania si environmentálneho správania a cítenia. V tomto procese do popredia
vystupuje úloha, aby žiaci okrem teoretických vedomostí získali aj zručnosti v praktickej tvorbe
a ochrane životného prostredia.
V kurikule etickej výchovy pre základné školy je sledovaná problematika využiteľná
v témach:
5. ročník – Etické aspekty ochrany prírody (žiaci sa prostredníctvom vekuprimeraných
aktivít majú venovať okol.itej prírode, chápať význam jej ochrany, vnímať jej krásu, snažiť sa
o jej zachovanie pre seba, ale aj pre tých, ktorí tu budú žiť o mnoho rokov neskôr,
neznečisťovať svoje okol.ie odpadkami, zbierať a separovať odpad, uvedomiť si, že aj zbytočne
tečúci vodovodný kohútik, svietiaca žiarovka, zapnutý elektrický spotrebič zaťažujú životné
prostredie),
6. ročník – Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota (žiaci pochopia hodnotu
života ako takého, naučia sa chrániť a vážiť si každý život, starať sa o zdravie svoje i zdravie
iných),
7. ročník – Zdravý životný štýl; Závislosti, ktoré nás ohrozujú (u žiakov sa vytvára vzťah
k vhodným každodenným návykom, učia sa primeranému dennému režimu, nadobúdajú
náležité hygienické návyky, oboznamujú sa s rôznymi chorobami ako dôsledkami nezdravého
životného štýlu, učia sa im aktívne predchádzať, učia sa zmysluplne tráviť svoj voľný čas,
prostredníctvom telesných aktivít a hier si vytvárajú kladný vzťah k športu, ktorý tvorí základný
prvok zdravého životného štýlu; žiaci pochopia škodlivosť fajčenia, alkoholu, drog, hracích
automatov, nezodpovedného sexu, nadmerného sledovania televízie, vyvarujú sa závislostí,
odmietajú ich, preferujú slobodu a zdravie pred závislosťami).
Ciele, témy, obsahový a výkonový štandard spomínaných tematických celkov
podrobnejšie pozri – Príloha 1 Vybrané tematické celky zo ŠVP, Etická výchova, Príloha ISCED 2.
Vyššie uvedené ťažiskové ciele etickej výchovy v oblasti ekologickej etiky môžeme
dosiahnuť nielen v spomínaných témach a v tematickom celku Ochrana prírody a životného
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prostredia, ale širokú škálu pedagogického pôsobenia poskytujú aj témy Dôstojnosť ľudskej
osoby, Pozitívne hodnotenie druhých, Tvorivosť a iniciatíva, Vyjadrenie a komunikácia citov,
Empatia, Asertivita, Pozitívne vzory, Prosociálnosť.
Vzhľadom na závažnosť problematiky vidíme pozitívum v tom, že v troch ročníkoch
nižšieho sekundárneho vzdelávania sú zaradené tematické celky, ktoré sa prioritne zaoberajú
ekologickou problematikou.
V rámci inovácie obsahu by bolo vhodné, aby aj v 6. A 7. ročníku pribudli tematické
celky, ktoré by sa venovali tejto problematike a viedli žiakov k prehlbovaniu a upevňovaniu
ekologického myslenia a správania, základy ktorého žiaci získajú počas primárneho vzdelávania
a v 5. ročníku. Žiaci by pochopili význam ekoetiky, objavili by svoje okol.ie, krajinu, ktorá ich
obklopuje, postupne by nachádzali miesto človeka a svoje miesto v prírode, upevňoval by sa
ich prirodzený vzťah k prírode, naučili by sa o nej rozmýšľať iným spôsobom, zvýšil by sa ich
pocit osobnej zodpovednosti voči prírode, pasívne metódy ochrany prírody by nahradili
aktívnym a šetrným konaním smerom k životnému prostrediu.
Takto ponímaná ekologická výchova by vplývala na dotvorenie a zmeny hodnotového
rebríčka žiakov smerom k výchove osobnosti, ktorá rešpektuje etické princípy, uznáva nový
životný štýl, ctí si seba, iných ľudí i prírodu vo všeobecnosti, v jej popredí je postoj
zodpovednosti nielen k sebe, priateľom, rodine, ale aj okol.itému životnému prostrediu, teda
zodpovednosť ekologická.
Na vytváranie pozitívneho vzťahu k ekologickým hodnotám volíme primerané metódy
a formy práce. Už J. A. Komenský označil „Schola ludus“– učenie hrou ako najlepší spôsob na
zvýšenie environmentálneho uvedomenia. Preto dosiahnuť vymedzené ciele pomáha hranie
rolí, maľovanie, skupinová práca, simulácia, diskusia, práca s materiálom, rôzne ekohry, aktivity
vo voľnej prírode – exkurzie, výlety, vychádzky do okol.ia, hry, dobrovoľné práce v lese, letné
tábory. Netreba zabúdať na to, že najlepšou učebnou pomôckou je príroda a všetko, čo v nej
môžeme nájsť. Cenné metódy sú práve tie, ktoré priamo vťahujú žiakov do procesu
experimentovania a vytvárania vlastných zručností, ktoré sú založené na prežívaní a vlastnej
skúsenosti. Čím viac sú žiaci vtiahnutí do procesu učenia sa, tým viac informácií a zručností si
osvoja.

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA AKO PRIEREZOVÁ TÉMA
Keďže ekologická výchova zasahuje do mnohých odborov, patrí do tzv. prierezových
tém. Prierezové témy tvoria povinnú súčasť obsahu vzdelávania, prelínajú sa cez viaceré
vzdelávacie oblasti a umožňujú prepojenie vyučovacích predmetov, čím prispievajú ku
komplexnosti vzdelania. V rámci vyučovania tak môže učiteľ ekologickú výchovu zapojiť do
hodín prírodopisu, chémie, slovenského jazyka a literatúry, občianskej výchovy, pracovného
vyučovania či telesnej výchovy.
Jednou z prierezových tém je aj Environmentálna výchova, ktorá oboznamuje žiakov
s komplexnosťou a zložitosťou vzťahov človeka a životného prostredia, nutnosťou prechodu
k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti a vedie žiakov k uvedomeniu si dôležitosti
zodpovednosti za konanie spoločnosti i každého jednotlivca.
Táto prierezová téma má mnoho styčných bodov so vzdelávacou oblasťou Človek
a hodnoty a Človek a spoločnosť (poskytuje základné vedomosti o okol.itej prírode, učí
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základným schopnostiam, zručnostiam a návykom aktívneho a zodpovedného prístupu
k prostrediu v každodennom živote, upozorňuje na citlivé konanie ľudí voči prírode, ovplyvňuje
citovú stránku osobnosti človeka, vysvetľuje súvislosti medzi technicko- ekonomickými,
sociálnymi a ekologickými prístupmi k problematike zlepšenia medziľudských vzťahov, pri
odstraňovaní chudoby, chorôb, zaisťovaní dôstojného života ľudí vo vhodných prírodných
podmienkach), Človek a príroda (poukazuje na všeobecnú platnosť prírodných zákonitostí,
upozorňuje na miesto človeka v prírodnom prostredí, úlohu ekosystémov vo vzťahu k ľudskej
spoločnosti), Umenie a kultúra (poukazuje na prírodné a sociálne prostredie ako na zdroj pre
inšpiráciu pri vytváraní kultúrnych a umeleckých hodnôt, poskytuje príležitosť na vnímanie
krásy a estetickej hodnoty prírody), Zdravie a pohyb (venuje sa problematike vplyvu životného
prostredia na zdravie človeka, poukazuje aj na dôležitosť starostlivosti o prírodu pri jej
masovom využívaní pri športových aktivitách), Človek a svet práce (umožňuje realizáciu
pracovných aktivít v prospech životného prostredia, spoznávanie rôznych povolaní a ich vplyvu
na životné prostredie).
Je v kompetencii školy, či prierezovú tému realizuje ako samostatný vyučovací predmet
alebo ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu vhodných vyučovacích predmetov.
Osvedčená a využívaná je aj forma projektu, prípadne forma kurzu.

ZÁVER
Ekologická výchova je cestou, ako zvýšiť úctu k prírode a tradičným hodnotám u
dnešného človeka západnej civilizácie. Je to komplexný a dlhodobý proces, ktorého výsledky
vidíme až po dlhšom čase. Ako bolo v práci zdôraznené, významnou podmienkou
presadzovania trvalo udržateľného života je posun v hodnotovej orientácii, k čomu prispieva
široká informovanosť ľudí o problematike životného prostredia a globálnych procesov, ktoré
ovplyvňujú život v globále. Aby ľudstvo dospelo do doby s trvalo udržateľným spôsobom života,
musí prijať osobnú zodpovednosť a prakticky uplatňovať hodnoty, ktoré sú charakterizované
úctou k životu, altruizmom, solidaritou, zodpovednosťou, dobrovoľnou skromnosťou,
ekospravodlivosťou. Tieto ciele majú byť vložené do obsahu vzdelávania, lebo práve v škole
majú žiaci získať dostatok vedomostí a skúseností pre pochopenie toho, že príroda tu nie je len
na to, aby ju ľudstvo využívalo, ale hlavne tvorí ničím nenahraditeľné životné prostredie pre
všetkých.
Ekologické vzdelávanie by malo byť prítomné na všetkých stupňoch výchovy
a vzdelávania – od materských škôl až po univerzity. Mnohokrát pozorujeme u mladších detí
silné ekologické vedomie, ale pokiaľ sa neupevňuje, tak pôsobením rôznych vplyvov – televízie,
reklamy, konzumného spôsobu života, sa stratí. z tohto dôvodu je potrebné environmentálne
vychovávať už v čo najskoršom veku a pokračovať v tom v celom ďalšom výchovnovzdelávacom procese, čo si uvedomoval aj J. A. Komenský, keď vyslovil myšlienku: „Láska
k prírode by sa mala vštepovať deťom v rodine a v škole ako jedna z najvážnejších vlastností
človeka.“
Čím viac ľudí pochopí vzťahy medzi človekom a prírodou, medzi prírodnými a umelými
zložkami krajiny, čím viac ľudí si uvedomí, že ľudstvo má vo vesmíre k dispozícii len jedinú Zem
a že teda musí múdro hospodáriť s jej zdrojmi, tým väčšia bude pravdepodobnosť, že sa
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ľudstvu podarí zvládnuť pretrvávajúce ekologické problémy. Preto aj cieľom tejto záverečnej
práce bola analýza súboru ekologických hodnôt,
ktoré charakterizujú ekologickú osobnosť, ktorá myslí a koná tak, ako jej káže
zodpovednosť a úcta voči ľuďom, ale aj voči prírode.
V prírodnom svete má každý živočích, teda aj človek, svoje miesto. Človek v jednotlivých
etapách dlhého vývoja hľadal zmysel svojho života, od ktorého potom ľudia odvodzovali i svoje
životné hodnoty, ktoré im ukazovali, akým smerom majú kráčať ďalej, ktorá cesta vedie
k dosiahnutiu cieľa a ktorá nie. Rôzny zmysel života priniesol teda i rôzne hodnoty a modely
správania, ktoré smerujú k dosiahnutiu cieľa.
Dnešný človek západnej civilizácie často odmieta prijať všeobecne uznávané hodnoty, zo
svojho vytúženého životného cieľa si odvodí vlastný hodnotový rebríček, vlastné pravidlá
a normy správania, čo často vedie k uznávaniu pomýlených hodnôt, k egoistickému
a agresívnemu správaniu a konaniu a tým k ohrozeniu života ako takého. V dnešnom čase
ekologickej krízy si človek nemôže vytvárať osobnú morálku, ale jeho život majú sprevádzať
také hodnoty a princípy, ktoré vychádzajú z dobra pre všetkých, z akceptácie prírody, rastlín
a živočíchov ako hodnôt samých osebe. Prijatie takýchto princípov by mohlo znamenať
vyriešenie ekologickej krízy, reálnym riešením je biofilný prístup praktizovaný v každej činnosti
každého človeka, t.j. všeobecná úcta k tvorivým procesom prírody.
O tom, prečo je potrebné urobiť aj nemožné pre záchranu prírody, uvažuje aj J. Dorst
(1995) – Človek má dosť objektívnych dôvodov, aby sa zaujímal o záchranu prírody. Podarí sa
to však len vtedy, ak dáme do nášho úsilia kúsok srdca. Zachránime ju len vtedy, ak jej
preukážeme trocha lásky, možno jednoducho preto, že je krásna a krásu potrebujeme, aj keď
každý z nás trochu inú, pretože sme inak citliví a intelektuálne stvárňovaní. Pretože i to je
súčasť ľudskej podstaty.
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EKOLOGICKÉ HODNOTY V ŽIVOTE ČLOVEKA
Zuzana BEBČÁKOVÁ

Abstrakt
V práci sa zameriavame na problematiku hodnôt v spojení s ekológiu a etikou. Popisujeme
teoretické východiská a rozoberáme práce autorov zaoberajúcich sa ekoetikou. Záverečná práca
analyzuje súbor ekologických hodnôt a vysvetľuje ich dôležitý význam v živote súčasného človeka
západnej civilizácie. Hlavným cieľom práce je navrhnúť, charakterizovať a analyzovať súbor ekologických
hodnôt a ukázať ich možné uplatnenie v živote človeka západnej civilizácie.
Kľúčové slová: hodnoty, ekológia, etika, ekoetika, ekologické hodnoty

ÚVOD
Človeka nie je možné oddeliť od prostredia, v ktorom žije. Tak ako prostredie vplýva na
ľudí, vplývajú aj ľudia na svoje okol.ie. Od zrodu filozofie je jednou z hlavných otázok práve
vzťah človeka a sveta, ktorý ho obklopuje. s príchodom konzumného spôsobu života vyvstávajú
stále nové otázky vzťahu k prírode, ako vzťahu špecifického postavenia človeka
a jeho mocenskej pozície voči prírode. Nadmerné využívanie prírodných zdrojov,
plytvanie a nezodpovedný prístup k prírodnému dedičstvu budúcich generácií je
charakteristickým znakom dnešného človeka „komzumného“. Naozaj je nevyhnutné, aby sme
vlastnili a následne vyhadzovali toľko vecí, ktoré neslúžia na naše prežitie? Koľko rokov je náš
súčasný životný štýl a sebeckosť schopná príroda tolerovať? Aj odborná verejnosť sa zhoduje
na tom, že došlo k odcudzeniu prírody a človeka. Ľudia už viac nechápu prírodu ako posvätnú
súčasť ich každodenného bytia a ako partnera, ale ako zásobáreň plniacu ich nekonečné
materiálne potreby.
Zašli sme až tak ďaleko, že našu modernú, západnú spoločnosť vyvyšujeme nad všetky
ostatné a nevážime si skúseností a múdrosti overené generáciami.
Asi každý z nás pocíti z času na čas potrebu návratu k prírode, potrebu úteku
z komplikovaného pretechnizovaného sveta do jednoduchosti a krásy nedotknutého
prírodného prostredia. Takéto miesta sa však na našej planéte hľadajú stále ťažšie a sú
neustále zmenšované rozpínavosťou ľudskej rasy.
Záverečná práca analyzuje súbor ekologických hodnôt a vysvetľuje ich dôležitý význam
v živote súčasného človeka západnej civilizácie.
Hlavným cieľom práce je navrhnúť, charakterizovať a analyzovať súbor ekologických
hodnôt a ukázať ich možné uplatnenie v živote človeka západnej civilizácie.

HODNOTOVÝ SYSTÉM V ŽIVOTE ČLOVEKA
Systém hodnôt môžeme zjednodušene chápať v dvoch rovinách. Ako súbor hodnôt
spoločenských a súbor hodnôt osobných. Nezriedka sa stáva, že sa tieto dva systémy dostávajú
do rozporu a to, čo dokáže akceptovať spoločnosť, je pre jednotlivca neprijateľné.
Celé dejiny filozofie a etiky sú naplnené záujmom o problém spätý s problematikou
hodnôt, hodnôt vlastných (intrinzických) a hodnôt vonkajších (extrinzických) (Klimková, 2006).
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Vlastné (osobné) hodnoty sa vytvárajú v zložitom procese dozrievania osobnosti a konečné
kontúry získavajú v období adolescencie a rannej dospelosti. Na ich formovanie vplýva veľa
faktorov. Nesmierne dôležitým je príklad rodiny a samotných rodičov. Dieťa v priebehu
socializácie preberá aj hodnoty a ciele dospelých (Lencz, 1994). Pokiaľ bude dieťa vyrastať
v materiálne založenom prostredí veľkomesta, je veľmi pravdepodobné, že jeho hodnoty budú
predstavovať diametrálne odlišný súbor oproti dieťaťu, ktoré vyrastá v spojení s prírodným
prostredím. Nezastupiteľná úloha pri formovaní hodnotového rebríčka patrí vzdelávaniu
a výchove realizovanej v prostredí školského systému. Snáď najväčším darom, ktorý môžeme
mladým ľudom ponúknuť, je možnosť kritického myslenia a sebareflexie, založeného na
dostatku kvalitných informácií a umenie vyjadrenia vlastného názoru, so schopnosťou
rešpektovať iné postoje. Ciele mladej generácie, a tým pádom aj hodnotová orientácia, sa
zmenili z „byť“na „mať“, čo predstavuje súčasnú krízu hodnôt. V literatúre sa v súvislosti so
znakmi charakterizujúcimi súčasnú generáciu stretávame s pojmom absolútna súčasnosť, ktorý
vyjadruje orientáciu mládeže na aktuálny okamih, ktorý získava prevahu nad neurčitou
budúcnosťou (Valica et al.2011). Zrejmý je aj posun od kol.ektívneho dobra k individuálne
zameranému prospechu. Jedinec a jeho schopnosti sa dostali v hodnotovom systéme
spoločnosti na popredné miesta a na ľudí je vyvíjaný enormný tlak v otázkach osobného
a pracovného úspechu, ekonomického zabezpečenia. Emocionálna stránka osobnosti musí
ustúpiť profesionálnemu prístupu, odolávať pracovnému zaťaženiu a stále sa zrýchľujúcemu
tempu života. Mladí ľudia často opúšťajú rodinu a priateľov z dôvodu ponuky lepších
pracovných miest a ekonomického prospechu. Nechcene sa tak vystavujú emocionálnej
osamelosti a nezriedka sme svedkami psychických porúch plynúcich z prepracovanosti a z tlaku
vyvíjaného na ich hodnotovú orientáciu, ktorá nekorešponduje s hodnotami veľkých kooperácií
a zamestnávateľov.
Hodnoty je možné definovať ako presvedčenie o žiaducich cieľoch v živote človeka. Sú to
vlastnosti, ktoré jedinec pripisuje určitému objektu, situácii, činnosti vo vzťahu k uspokojovaniu
potrieb a záujmov. Sú hierarchicky usporiadané a sú zdrojom motivácie konania,
ospravedlňovania konania, poskytujú štandardy k hodnoteniu ľudí a udalostí.
Pudy a inštinkty sú viazané na biofyziologické dispozície a potreby skôr na psychické
charakteristiky osobnosti. Hodnoty a hodnotové systémy sú u človeka silne podmienené aj
spoločnosťou, v ktorej človek žije a ktorá ho formuje. Hodnoty vznikajú interiorizáciou ideálov
a ich konkretizáciou v zásadách a presvedčeniach človeka. Výchova k hodnotám (axiologizácia)
je preto dôležitou súčasťou formovania osobnosti mladých ľudí (Zelina, 1996).

EKOLÓGIA
V etickej výchove sa v prípade témy o ochrane životného prostredia opierame
o poznatky žiakov z predchádzajúcich rokov školskej dochádzky. Jednou z prvých tém žiakov
prvého ročníka strednej školy gymnaziálneho typu je téma Organizmy a životné prostredie,
ktorá sa venuje vysvetľovaniu zložiek životného prostredia, vzťahov organizmov a životného
prostredia a pojmom ako ekosystém, druhová diverzita, ekologická velencia, bioindikátor
a pod. Ak vieme využiť tieto vedomosti a vedomosti získané počas štúdia na základnej škole
(základy ekológie v 9. ročníku), môžu byť výborným teoretickým východiskom pre morálne
úvahy, rozpravy a aktivity zamerané na ekologické otázky.
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Samotné slovo ekológia vzniklo spojením gréckych slov oikos (prostedie, ale tiež dom,
domácnosť) a logos (veda). V súčasnej dobe je asi najviac používaná definícia, že ekológia je
veda o vzťahoch medzi organizmami a ich prostredím. Prvý krát bol tento pojem v rámci
biologických vied použitý v roku 1869 nemeckým filozofom a biológom Ernstom Haeckelom.
Ekológia je teda biologická disciplína, veda o prostredí. Ekológiu môžeme rozdeliť podľa
sledovaných oblastí na autoekológiu (závislosť a vzťahy druhov na prostredí), demekológiu
(závislosť a vzťahy populácie na prostredí) a synekológiu (závislosť a vzťahy spoločenstva na
prostedí) (Herčík, 2004).
Pojem životné prostredie sa chápe ako časť aplikovanej ekológie (nie je teda možné ich
stotožňovať). V širšom kontexte ho môžeme chápať ako súhrn všetkých hmotných činiteľov,
javov a energií, na ktorých závisí existencia organizmov v ňom žijúcich. Uvedieme aspoň jednu
z mnohých používaných definícií: životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené
podmienky existencie organizmov, vrátane človeka, a je predpokladom ich ďalšieho vývoja
(Zákon o ŽP,1992). z uvedeného vyplýva, že životné prostredie je tvorené súhrnom biotických
(živých) a abiotických (neživých) faktorov (Uhereková, 2008). Na životné prostredie ako také
existujú dva hlavné pohľady – biocentrický (príroda a človek sú len jeho súčasťou)
a antropocentrický (príroda slúži predovšetkým človeku) ako aj mnoho príkladov delenia
životného prostredia (Herčík, 2004).
Ekosystém je tvorený živými a neživými zložkami krajiny, medzi ktorými sú zložité
vzájomné vzťahy, ktoré sa prejavujú v procesoch výmeny látok, energií a informácií
(Uhereková, 2008). Zdravý ekosystém sa dokáže prispôsobiť pomalým zmenám, avšak
v dnešnej dobe môžeme o zdravom ekosystéme hovoriť zriedkakedy, keďže prevažná časť
životného prostredia je negatívne ovplyvnená ľudskou činnosťou.
Súčasnú ekologickú krízu môžeme chápať ako takú fázu vo vývoji ekosystému (biosféry)
v ktorej sa rozhoduje o jeho ďalšej existencii, môžeme ju chápať ako stupeň medzi ekologickým
problémom a ekologickou katastrofou (Klimková, 2006).
Za pár posledných desaťročí sa v našich slovníkoch udomácnili pojmy ako ekologické
problémy, ekologická kríza, globálne ohrozenie, ozónová diera a ďalšie.

ETIKA
Slovo etika je veľmi často používané vo všetkých sférach spoločenského života.
Najčastejšie ho slýchame v súvislosti s konaním, ktoré je označené ako neetické resp. etické
a v odvolávaní sa na etické kódexy. Nie všetci však chápu význam slova etika rovnako
a v literatúre môžeme nájsť rôzne definície. Miedzgová (1994) uvádza, že etika skúma morálku
a hľadá všeobecnú zásadu, ktorá by človeku ukazovala, čo má robiť, o čo sa má v živote
usilovať, ako sa správať k iným ľuďom. Etika ako taká je od nepamäti chápaná ako praktická
filozofia. Neexistuje univerzálna etika a etické princípy rozličných spoločností sú rozdielne.
Každá etika však verí, že existuje dobro a je možné poznať ho, verí v ľudskú spolupatričnosť
rovnako ako v dôstojnosť každého človeka, uznáva slobodu a s tým spätú zodpovednosť
v našom konaní (Miedzgová, 1994).
Ak hovoríme o etike nemôžeme vynechať pojem morálka, keďže práve predmetom
etického skúmania je ľudské správanie z hľadiska jeho morálnych hodnôt. Morálku môžeme
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charakterizovať ako súhrn kladných hodnôt, pravidiel, ktoré pomáhajú smerovať naše konanie
a správanie sa v medziľudských vzťahoch.
Ďalším slovným spojením neoddeliteľne spätým s etikou je prosociálne správanie. Lencz
(1992) uvádza, že ide o také správanie, ktoré je zamerané na pomoc alebo v prospech
ostatných ľudí, spoločenských cieľov, avšak nie je podmienené očakávanou vonkajšou
odmenou (finančná odmena, pochvala, uznanie).

EKOETIKA
Etika založená na úcte vo vzťahu medzi jednotlivcami i vo vzťahu k Zemi je základom
trvalo udržateľného života (Lencz, 1994).
Za duchovného „otca“ekologickej etiky je považovaný Aldo Leopold, ktorý tento typ
etiky načrtol v roku 1933 a znova uverejnil v podstatne upravenej forme pod názvom Etika
Zeme v roku 1949.Vznikla ako súčasť jeho práce, ktorá sa venovala ochranárskej a ekoetickej
problematike. Aj slovenskí teoretici, ktorí sa venujú tejto problematike, stále považujú princípy,
ktoré načrtol za platné a dodnes neprekonané (Smolková, 2000).
V literatúre sa môžeme stretnúť aj s názvom enviromentálna etika. Kohák (2000)
vyjadruje presvedčenie, že pomenovanie etika životného prostredia (environmentálna etika)
implikuje osvojiteľské tendencie človeka ako stredu všetkého zmyslu, ako rozhodcu, ktorý
môže a má obcovať so svojím prostredím, so svojím svetom podľa vlastnej ľubovôle. Práve
spomínaní autor je považovaní za jedného z kľúčových autorov v oblasti ekologických hodnôt
a ekoetiky súčasnosti v našich podmienkach (Česká republika, Slovenská republika).
Ekologická etika reprezentovaná vzťahom človeka k prírode, k Zemi, k mimoľudskému sa
pýta na to, čo musíme vedieť, ako máme konať s ohľadom na ekologický rozmer nášho bytia,
aký je a aký má byť náš postoj k pozemskej prírode, aká je jej hodnota. Ekologická etika ponúka
nielen odpovede na otázky o zmysle nášho bytia, našej existencie, ale aj zdôvodňuje nové
hodnoty (Klimková, 2006). Na základe toho, čo vieme o etike ako takej, by sme predmet
ekoetiky zjednodušene mohli charakterizovať ako skúmanie morálneho správania sa voči
mimoľudskému životu na Zemi, jeho rešpektovanie a zodpovedný prístup vo vzťahu k nemu.
Naša spoločnosť sa už dlhú dobu ženie za zložitými technickými vymoženosťami
a vylepšeniami, namiesto toho aby sme čerpali z niekoľko tisícročnej prírodnej
skúsenosti, jednoduchosti a rešpektovali prírodu ako súčasť našich životov. Ekoetika nám môže
pomôcť zamyslieť sa nad jednoduchými princípmi správania sa k prírode a živým bytostiam
okol.o nás.
Niektorí autori využívajú pre ekoetiku pojem enviromentálna etika a načrtávajú viaceré
prístupy. Miedzgová (1994) uvádza päť typov. Prvým je enviromentálna etika zameraná na
človeka. Podľa prívržencov tohto názoru musíme každé rozhodnutie týkajúce sa životného
prostredia robiť z hľadiska jeho dopadov (krátkodobých, ale najmä dlhodobých) na šťastie
človeka a ľudskej spoločnosti. Druhý prístup charakterizuje zameranie na zvieratá. Zástancovia
tohto stanoviska dávajú do popredia ohľaduplnosť k zvieratám. Tretím smerom je
enviromentálna etika života, ktorej hlavnou tézou je: každá forma života si zasluhuje
rešpektovanie Ide o naozaj širokospektrálny pohľad a do pozornosti stavia okrem ľudí a zvierat
celé ekosystémy, celú biosféru. Enviromentálna etika „všetkého“je vcelku extrémnym
pohľadom na danú problematiku, keď nastoľuje otázku rešpektovania práva života v rámci
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neživého sveta. Posledným uvádzaným typom je enviromentálny holizmus, ktorý je
špecifickým variantom enviromentálnej etiky. Za morálne dôležité pokladá iba tie najväčšie
systémy (Miedzgová,1994, s.80 -82.).
Aj ďalší autori sa venujú pojmu ekologická morálka, ktorý chápu ako sociálnu normu
chovania. Ekologická etika je potom charakterizovaná ako výklad ekologickej morálky –
ochrana prírody a každý konkrétny ochranársky čin je chápaný ako rys ekoetickej zrelosti (napr.
Librová,2003).

ODÔVODNENIE POTREBY EKOETIKY V SÚČASNOSTI
Dedičstvo pre budúce generácie
Život na planéte Zem existuje už miliardy rokov. Jeho formy sa za ten čas menia. Jedna
ľudská generácia predstavuje len miniatúrny úsek existencie života na Zemi a predsa má
v rukách osud budúcich generáciu ľudského i mimoľudského bytia. Obnova zničeného, ochrana
existujúceho, osobná zodpovednosť a celospoločenská zodpovednosť sú cestou zachovania
prírodného prostredia pre budúce generácie. Egoistický vzťah k svetu ohrozuje v konečnom
dôsledku zasa len nás (Miedzgová, 1994). Ako uvádza Keller (2005) v roku 1992 vymieralo
denne na planéte, ktorá patrí politikom a ekonómom, najmenej 140 rastlinných a živočíšnych
druhov, ktoré už v budúcom raji prosperity a blahobytu nikdy nenájdeme a propagátori
„ekonomického rastu za každú cenu“stále zdôrazňujú, že takýto rast môže znamenať dostatok
financií na záchranu prírody, pričom príroda a nadmerné čerpanie jej zdrojov hrá v ich plánoch
nezastupiteľnú úlohu. Dnešná „moderná“spoločnosť sa zameriava len na krátkodobé ciele
a hodnoty a rozoznávanie tých dlhodobých realizujeme len s veľkými ťažkosťami. V tomto
kontexte by sme mohli hovoriť o ekologickej „krátkozrakosti“, ktorou myslíme dlhodobý
negatívny dopad nášho aktuálneho spôsobu života na životné prostredie na Zemi.
Uspokojovanie stále rozsiahlejších potrieb ľudstva drasticky zasahuje prírodné prostredia
a zdroje. Ekologické problémy majú spoločnú príčinu – ekonomický rast praktizovaný
v prostredí s obmedzenými zdrojmi a produkujúci tony priemyselného odpadu a splodín
súvisiacich s prepravou materiálu a osôb, pričom si musíme uvedomiť, že spomínaní rast
a zvýšenie životnej úrovne sa stále týka len jedného z desiatich obyvateľov planéty (Keller,
2005). Humanistický antropocentrizmus je jednou zo základných príčin globálnej krízy
životného prostredia (Devall a Sessions, 1985).
Už Indiáni kmeňa Dakota zo Severnej Ameriky verili, že my všetci sme príbuzní zvierat
a nerastov Zeme (skaly a kamene, stromy a kvetiny rastúce na Zemi sú naši príbuzní)
(Šimanovský, Šimanovská, 2005). Na tejto starej múdrosti vidíme neoddeliteľnosť človeka od
prírody, jeho prirodzenú spätosť s prostredím okol.o neho. Nemáme právo stavať sa do pozície
všemožného tvora, ktorý môže ovládať prírodné zákony. Príroda nám veľa dáva, my však stále
chceme viac. Technická vyspelosť a vynálezy umožňujú aj zvyšovanie rýchlosti devastácie
prírody. Každý z nás má svoj podiel zodpovednosti, minimálne prostredníctvom odpadov
a miery konzumného spôsobu života.
Je vedecky dokázaný negatívny vplyv nadmernej ľudskej činnosti na životné prostredie.
Veľmi komplexne sa o dôsledkoch tohto stavu zmieňuje, okrem iných, Herčík (2004): klimatické
zmeny, charakterizované napríklad zvyšovaním priemerných aj extrémnych teplôt v mestách
a priemyselných aglomeráciách, znižovaním vlhkosti atmosféry, zmenou cirkulácie vody v
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atmosfére a inými javmi; kontaminovanie potravinových reťazcov a kumulovanie nebezpečných
látok v prostredí (ukladanie škodlivých látok z ľudskej činnosti vo vode, pôde a tým
kontaminovanie zložiek potravy); narušovanie tlmiacich a samočistiacich vlastností ekosystému
(narúšanie stability ekosystémov a tým znemožňovanie ich prirodzenej regenerácie);
narušovanie hydrologického systému krajiny (odlesňovanie, regulácia tokov riek, výstavba
vodných diel); pokles prirodzených reprodukčných schopností krajinných systémov (narušenie
stability, rozklad ekosystémov, miznutie druhov, nadmerné čerpanie obnoviteľných zdrojov);
zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva (nadmerný výskyt alergií, zhubných nádorov,
narušenie psychického stavu); ekonomické škody a straty (zvýšená zdravotná starostlivosť,
zvýšené náklady na produkciu, likvidáciu odpadov, likvidáciu ekologických katastrof);
narušovanie sociálnej štruktúry spoločnosti (prejavy sociálno-patologických javov vo veľkých
aglomeráciách, odcudzenie sa prírodnému prostrediu, problémy v medziľudských vzťahoch);
narušovanie politického systému spoločnosti (sociálno-politická stabilita krajín – protesty,
demonštrácie, polarizácia spoločnosti); ohrozenie medzinárodného postavenia štátu (vzťah
k životnému prostrediu je v dnešnej dobe považovaný za jedno z hlavných kritérií hodnotenia
úrovne a významu štátov) (Herčík ,2004).
Je potrebné rozšíriť aj morálny prístup rovnosti z ľudí aj na zvieratá a ostatný život na
Zemi. Tá je len jedna a všetko živé má na jej využívanie rovnaké právo. Väčšina ľudských bytostí
sú, podľa Singera (2008), „druhisti“, čo znemená, že sa aktívne zúčastňujú na praktikách, ktoré
si vyžadujú obetovanie najvyšších záujmov iného živočíšneho druhu kvôli tým najtriviálnejším
záujmom vlastného druhu.
Nie je možné dlhšie zatvárať oči pred ekologickými problémami, ktoré nás obklopujú
a podceňovať zhoršujúcu sa situáciu. Morálny apel ekoetiky môžeme chápať ako
v maximálnom rozsahu, tak i v minimálnom. Pri druhom chápaní akceptujeme reálny svet taký,
ako je a stotožňujeme sa so stratégiou udržateľného rozvoja. Dôležité pri tomto postoji je
posudzovanie v súvislostiach a nezainteresovane, čo je niekedy ťažká úloha. Maximálnou
apelovanou je požiadavka na jedinca, na prehodnotenie jeho životného horizontu, cieľov,
hodnôt, túžob a záujmov. z hľadiska neoceniteľnej hodnoty, ktorú nám poskytuje divoká
príroda, nás naše, všeobecne zaužívané, stanovisko zľahčovania môže priviezť
k nenapraviteľným škodám. Môžeme napríklad odôvodniť zničenie starého lesa tým, že nám
prinesie zisk z predaja dreva a dá prácu ľuďom, ale za utŕžený ekonomický zisk si v žiadnom
prípade nemôžeme kúpiť prepojenie s minulosťou, ktoré daný les stelesňoval. Ak sa
nasledujúcim generáciám podarí zabezpečiť základné potreby väčšiny populácie, môžeme
očakávať, že počas nasledujúcich storočí budú divokú prírodu oceňovať z rovnakých dôvodov,
ako my (Singer, 2008). Spomínaný autor ďalej pripodobňuje hodnotu prírody k maľbám
v Louvri, ktorých estetická hodnota má, podľa názoru odborníkov, tiež nevyčísliteľnú hodnotu.
Je smutné že, aj pri všadeprítomných dôkazoch, si cenu divokej prírody (mysliac aj na zvieratá)
zrejme naplno uvedomíme, až keď ju stratíme a bude neskoro na nápravu škôd spôsobených
naším konaním. Ako uvádzajú autori Devall a Sessions (1997) z dlhodobej hlbokej ekologickej
perspektívy sme my ľudia jediný, ktorí môžu urobiť to, čo treba urobiť.
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CHARAKTERISTIKA A ANALÝZA EKOLOGICKÝCH HODNÔT
Náčrt historického kontextu ekologických hodnôt
Ekologické hodnoty predstavujú samostatný súbor hodnôt. Často sa pri súčasnom
životnom štýle dostávame do situácií, v ktorých je potrebné učiniť voľbu medzi hodnotami
všeobecne spoločensky uznávanými (orientovanými na dobro človeka) a hodnotami
ekologickými (orientovanými na prírodu). V prípade kontroverzných celospoločensky otázok
(skleníkový efekt, znečistenie vôd a ovzdušia.), je rozdiel v hodnotách často zahmlený
vedeckými diskusiami (Singer, 2008). Prírodné objekty majú mimoriadnu hodnotu práve preto,
že sú prírodné, a nie produktmi človeka. Ak zoberieme do úvahy akú veľkú časť sveta zasiahla
ľudská činnosť, musíme zvyškom toho, čo zostalo, venovať mimoriadnu pozornosť.
Zriecť sa sebeckosti a prijať zodpovednosť za svoje správanie a činy, pracovať pre
spoločenstvo bez vidiny materiálnej odmeny.
Ekologické hodnoty majú svoje korene v historických názoroch na postavenie prírody
a vzťahu človeka a prírody. Už v biblických príbehoch a iných starovekých prameňoch
nachádzame náčrt postavenia človeka vo vzťahu k prírode. Historické pramene však nie sú
dostatočným podkladom na jednostrannú interpretáciu v prospech človeka, resp. v prospech
prírody. V dielach niektorých gréckych filozofov a ranokresťanských názoroch môžeme nájsť
náčrt nadradeného postavenie človeka voči zvieratám a prírode. Podľa prevládajúceho
západného spôsobu nazerania na vzťah človek – zvieratá – príroda existuje príroda preto, aby
z nej mal človek úžitok. z pohľadu civilizácie, ktorá prírodu používa ako miesto na pestovanie
plodín a pasenie zvierat, sa môže divoká príroda zdať nepoužiteľnou pustatinou, ktorú je
potrebné obrobiť, aby sa stala úrodnou (Singer, 2008). Postupom technickej revolúcie
a osídľovaním čoraz väčších území sa príroda dostala na vedľajšiu koľaj a stala sa len zdrojom
surovín pre narastajúce energetické a materiálne potreby ľudstva. Ako uvádza Keller (2005)
v našich podmienkach došlo k zásadnej zmene po páde komunizmu začiatkom 90. rokov –
zatiaľ, čo dovtedy boli ekologický aktivisti spoločnosťou akceptovaní ako ochrancovia zdravia
populácie, po prevrate ich odcudzovali ako bariéru prosperity, ktorá nechce dopriať konzumný
spôsob života ľuďom, ktorí štyridsať rokov trpeli nedostatkom. Autor vidí ako hlavný problém
prílišnú centralizáciu spoločnosti, ktorá je charakterizovaná prehnaným konzumom a pasívnou
demokraciou.
V dnešnom preľudnenom, priemyselnom a betónom zastavanom svete je ťažké nájsť
ostrovčeky pôvodnej divokej prírody. Aj z tohto hľadiska je potreba diskusie o ekológii, ochrane
životného prostredia, ekologických hodnotách a zodpovednosti spoločnosti ale i jednotlivca
čoraz dôležitejšia a neodkladnejšia.
Všetko, čoho je na Zemi málo, je vážené a považované za dôležité a zaujímavé. Takýmto
artiklom sa stávajú aj ostrovčeky divokej prírody, ktorých je čoraz menej. Nezaslúžia si aj ďalšie
generácie, aby sme pre nich aspoň tieto kúsky pôvodnej prírody zachovali? Pred pár storočiami
ľudia o ochrane prírody ani neuvažovali, ani necítili jej potrebu. s už spomínaným rozvojom
ľudstva, vedy a priemyslu však silneli hlasy upozorňujúce na príliš rýchle a príliš rozsiahle
zmeny a zásahy do ekosystémov na našej planéte. Našťastie sa táto téma v dnešnej dobe
dostala do pozornosti záujmu širokej verejnosti, organizácií a vlád štátov. Otázkou však
zostáva, či nie je príliš neskoro na organizovanie ochrany životného prostredia, upozorňovanie
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na dopad nadmerného využívania prírodných zdrojov a hasenie následkov namiesto
premýšľania dôsledkov konania vopred.
Potreba ekologických hodnôt
Ako uvádza Keller (2005) na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že dnešná výroba a dnešný
konzum sú len nevyhnutnou súčasťou konzumného životného štýlu a jednoducho povedané –
vyrába sa to, čo ľudia potrebujú. Autor sa však ďalej venuje rozdielom medzi hodnotami
prirodzenými a hodnotami vynútenými. Druhé menované určuje spoločnosť a sú
„znakmi“prosperity a blahobytu (podporované rozsiahlymi reklamnými kampaňami) alebo
kompenzujú straty kontaktu s prírodným prostredím (bazén, plaváreň namiesto kúpania sa
v znečistenej rieke, vnútorné ihriská pre deti, pre ktoré sa hra von s nárastom automobilizmu
stáva nebezpečnou, budovanie rekreačných zariadení a hotelových komplexov pre
kompenzáciu celoročného pracovného zaťaženia..), respektíve charakterizujú snahu o nápravu
zdevastovaného prostredia (čističky vôd, dekontaminácia pôdy..).
U Singera (2008) sa stretávame s pojmom „vlastná hodnota“, ktorým vyjadruje, že niečo,
čo má „vlastnú hodnotu“je samo o sebe dobré a želateľné. Opakom „vlastnej hodnoty „je
hodnota „sprostredkovaná“, čo znamená, že niečo, čo má takúto hodnotu slúži len ako
prostriedok k dosiahnutiu iných cieľov alebo účelov. Ak by sme odmietli tradičný západný
postoj (prosperita, úspech, peniaze, materiálne statky), radikálne sa tým zmení aj naša
hierarchia hodnôt, na základe ktorej budeme postupovať pri riešení otázok životného
prostredia. Pri západnom postoji by enviromentálne hodnoty boli ohraničené len ľudskými
záujmami. Takýto zúžený pohľad by však určite nesmeroval k zachovaniu biodiverzity, divokej
prírody a trvalo udržateľnému rozvoju. Singer (2008) ako príklad komplexného hodnotového
postoja uvádza viacero pohľadov, zahrňujúcich živú aj neživú prírodu. Spomínaný autor uvádza
napríklad Alberta Schweitzera, ktorý azda najlepšie obhájil prístup, ktorým do hraníc morálky
zahrnul všetky živé bytosti, keď použil pojem „úcta k životu“.
Jedným zo smerov ekológie je hlboká ekológia (u niektorých autorov hĺbková ekológia),
ktorej sa vo svojej knihe venovali Devall a Sessions (1985). Podľa uvedených autorov je hlboká
ekológia jediným smerom, ktorý skutočne môže riešiť existujúce problémy. V hlbokej ekológii
vidia prostriedok, ktorým možno dosiahnuť rovnováhu medzi jednotlivcami, spoločenstvami
a celou prírodou. Pojem hlboká ekológia sa prvý krát objavil v práci Arne Neassa v roku 1973
a autor sa ním pokúsil opísať hlbší, duchovnejší prístup k prírode (Devall a Sessions,1985).
Hlboká ekológia sa snaží rozšíriť vnímanie filozofie úcty k životu o širší rozmer : hodnota
živočíšnych druhov, ekosystémov, či dokonca biosféry ako takej (Singer, 2008). Autori Devall
a Sessions vo svojej práci vyzdvihujú aj menej konkrétne hodnoty ako živočíšne, rastlinné
druhy a čisté prostredie. Zameriavajú sa aj na zážitky, ktoré človek môže získať v divočine,
ktorú charakterizujú ako krajinu alebo ekosystém, ktorý čo najmenej narušila ľudská činnosť,
zvlášť súčasné technológie, pričom takáto krajina ani nemusí byť vyhlásená za chránenú.
Takýto prístup mení postavenie človeka z dobyvateľa a vykorisťovateľa na skromného
a pokorného pozorovateľa. Ich prístup si však vyžaduje v prvom rade zmenu myslenia a aj
zmenu spôsobu využívania krajiny na rekreáciu, v ktorom je pre ľudí hlavný pohodlný prístup
priamo k „divokej prírode“ (k jazeru = vybudovanie asfaltovej cesty, mostov, k vrcholu hory =
vybudovanie lanovky..atď.). Autori používajú pojem ekotópia, ktorá sa stala súčasťou konceptu
ich enviromentálnej výchovy a podľa ich názoru môžu úvahy o ekotópii byť silným podnetom
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pre verejné diskusie a môžu pomáhať pri formovaní ekologického vedomia ľudí, vrátane detí
a mládeže.
Autorka Librová vo svojej knihe „Pestří a zelení“ (1994) načrtáva riešenie, ktoré spočíva
v dobrovoľnej skromnosti a zmene uvažovania ľudí. Ako najväčší problém vidí demografické
problémy zeme, optimistickejší pohľad uvádza v otázkach používania škodlivých technológií
a hlavnú úlohu vidí v zmene, ktorú môže realizovať každý z nás, v zmene konzumného spôsobu
života, teda v znížení spotreby. Vo svojej práci používa aj pojem teória transgrese,ktorá spočíva
v tom, že človek nie je spokojný s tým čo má a svojou činnosťou transgreduje aktuálne hmotné
statky a celkové bytie (každá nenaplnená potreba vyvoláva inú). Ľudí, ktorí majú nízku úroveň
spotreby a hlboký vzťah k prírode nazýva „pestrí“a priemych ekologických aktivistov označuje
pojmom „zelení“ (Zavadilová, 2003). Na základe jej práce možno povedať, že autorka považuje
za ekologickú hodnotu práve umiernenosť spotreby.
Až neskutočným sa zdá jednoduchý príklad uvádzaný Kellerom (2005) ako „prípad
McDonald´s“, kde na spôsobe výroby a podávania produktov spoločností zaoberajúcich sa
rýchlym stravovaním opisuje rozsiahle následky expanzie tohto spôsobu produkcie v meradle
celej planéty. Od vplyvu na devastáciu dažďových pralesov v Strednej Amerike, v dôsledku
potreby nárastu podielu pasienkov pre dobytok, ktorého 95% produkcie mäsa putuje na ďalšie
spracovanie pre potreby rýchleho stravovania, až po jednorazovú medzinárodnú produkciu
všetkých obalových materiálov, všetky kroky takejto produkcie a následnej spotreby majú
negatívny dopad na ekologické ukazovatele v krajinách po celej Zemi. A to ešte autor v čase,
keď vyšlo prvé vydanie jeho knihy, nemohol poukázať na ďalší rozmer katastrofy sprevádzajúci
fastfoodové spoločnosti, prehnaný konzum, rýchly spôsob života a málo pohybu – epidémia
obezity, ktorá má vážny dopad na zdravie obyvateľov v krajinách so západným myslením.
Množstvo prác dokazuje existenciu ekologickej krízy a jej globálny rozmer, stále sa však
ozývajú hlasy, ktoré majú tendenciu tento fakt bagatelizovať a zľahčovať. Ľudia si akoby zvykli,
že žijú v tieni katastrofy a zároveň ich opantal akýsi pocit bezmocnosti a stále častejšie počuť
názor, že jeden človek nič nezmení, takže akákoľvek zmena životného štýlu sa im zdá zbytočná.
Ak by sme to mali vyjadriť metaforicky, naša populácia už niekoľko desaťročí žije na dlh
z kreditnej karty Zeme a je len otázkou času, kedy si nás nájdu exekútori.
Ekologické hodnoty
Keď sme zadali žiakom gymnázia úlohu, aby v skupinách napísali príklady ekoetických
hodnôt, uviedli pojmy ako ochrana živočíchov, udržiavanie čistoty, čistenie vôd, výsadba
zelene, šetrenie energiami, ekologická osveta, využívanie obnoviteľných zdrojov, recyklácia,
zdravie, rešpektovanie prírody, neplytvanie s energiami, ochrana ohrozených druhov,
kompostácia. Na základe odpovedí sa dá usudzovať, že žiaci majú ekologické povedomie
a relatívny dostatok informácií na jeho ďalšie formovanie.
K charakteristike a rozdeleniu ekologických hodnôt môžeme pristupovať z rôznych
pohľadov. Mohli by sme ich podrobnejšie rozdeliť z hľadiska abiotických a biotických zložiek
životného prostredia. Konkrétne hodnoty, vyplývajúce z takého rozdelenia, by mohli vo
všeobecnosti byť: čistá voda, čistý vzduch, čistá pôda, ochrana zvierat a ich rešpektovanie
z hľadiska nárokov na Zem a trvalo udržateľný rozvoj . Konkrétnejšie by sme mohli hovoriť,
o zachovaní toku energií v ekosystémoch, o zachovaní, resp. obnove stability ekosystémov,
o možnej miere využívanie biotechnológií, biopalív, biosurovín, biomasy, o jedle (ako o dare
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spolu so stolovaním ako rituálom, nielen ako o uspokojení jednej z najnižších potrieb)
o využívaní slnečného žiarenia namiesto elektrickej energie alebo fosílnych palív, o používaní
ekologicky odbúrateľných čistiacich prostriedkov, o redukcii používania PVC obalových
materiálov, o redukcii svetelného, prachového a hlukového znečistenia, o recyklácii odpadov,
o zmene konzumného spôsobu na spôsob nevyhnutnej spotreby (nemusíme sa riadiť podľa
najnovšej módy a každý rok vymeniť kompletne šatník alebo kupovať nový nábytok, len preto,
aby bol okol.ím považovaný za moderný), o redukcií emisií, o rešpektovaní prírody a jej
usporiadania, o používaní biohnojív namiesto priemyselných, o zredukovaní množstva
používaných pesticíd, o výsadbe novej zelene, o osobnej aktivite a spoločenskej angažovanosti
v zmysle zapájania sa do aktivít ekologických združení a výziev a mnohých ďalších, a to
z pohľadu zodpovednosti jedinca ale aj zodpovednosti spoločnosti, vlád a nadnárodných
organizácií.
Skolimovski (1999) dáva ekologickým hodnotám pravý význam z hľadiska etiky
a všeobecných princípov, keď všetko, čo ekoetické hodnoty charakterizuje vyjadruje
v niekoľkých pojmoch (intrizických hodnotách): úcta (úcta k životu), zodpovednosť
(zodpovednosť za posvätnosť života na zemi), skromnosť (pochopiť právo ostatných na život
a obmedziť naše nadbytočné potreby), rôznorodosť (konaj tak, aby si rozšíril a zachoval
rôznorodosť) a ekospravodlivosť (spravodlivosť pre všetkých ako dôsledok našej ekologickej
úcty). Autor ďalej o ekologických hodnotách píše : „ekologické hodnoty sú presne také isté ako
ostatné tradičné hodnoty – sú to ideálne ukazovatele cesty a imperatívy konania (Skolimovski,
1999). Uvádza, že presne tak, ako aj pri ostatných veľkých ideáloch je ťažké ich dodržiavať, čo
ale v žiadnom prípade nedehonestuje ich význam ani potrebu. Autor pomyselne umiestňuje
ekologické hodnoty medzi staré a nové, medzi náboženské hodnoty a technické hodnoty a ich
úlohu vidí v syntéze týchto dvoch hodnotových systémov.
Ekologické hodnoty sa môžu líšiť podľa miesta a aktuálnych problémov s ktorými sa
miestny obyvatelia stretávajú. Myslíme si však, že všeobecné ekologické hodnoty týkajúce sa
ako abiotických, tak biotických zložiek ovzdušia majú ľudia, takpovediac „v základnej
výbave“všade na svete. Je len otázkou, či ich dokážu rozpoznávať vo svojom okol.í a hlavne,
korigovať podľa nich svoje správanie.
Výborný návod podľa čoho rozdeliť praktické nazeranie na ekologické hodnoty tak, aby
boli blízke jednotlivcovi, v našich podmienkach ponúka Máchal et al.(2000) vo svojej publikácii
Desatero domáci ekologie. Jednotlivé kapitoly charakterizujú ekologické hodnoty, ich
teoretický a legislatívny základ, možnosti ich udržania, resp. praktické návody na zlepšenie ich
stavu v našom okol.í. Ako už napovedá názov, publikácia má desať hlavných kapitol s názvami
ovzdušie, voda, energie, doprava, odpady, záhrada, strava, zdravie, spolunáležitosť k prírode
a globalizácia. Myslíme si, že táto kniha, ako aj ostatné autorove publikácie, môže byť
návodom, ako systematicky pracovať so žiakmi na tému ekologickej etiky.
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MIESTO SKÚMANEJ PROBLEMATIKY V UČEBNÝCH OSNOVÁCH ETICKEJ
VÝCHOVY
Etická výchova v Štátnom vzdelávacom programe
Etická výchova pre stredné školy je v aktuálnom Štátnom vzdelávacom programe
zaradená, ako povinne voliteľný predmet spolu s náboženskou výchovou, vo vzdelávacej
oblasti Človek a hodnoty. Na školách gymnaziálneho typu sa vyučuje v prvom a druhom
ročníku.
Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného
a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej
orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci boli prínosom pre ľudské spoločenstvo.
Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou
orientáciou, u ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty
zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním
informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie
a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je
s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby dokázali v budúcnosti
prispieť k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Povinne voliteľný učebný predmet Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu
k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre
etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je
aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných),
ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania
a učenia. Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na stredných školách je :
 umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje
a spôsobilosti,
 ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje a spôsobilosti, osvojené
na základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých,
komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov atď.,
 umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi
hodnotami a normami,
 vysvetliť žiakom princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ukázať im cestu
k pochopeniu a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spolužiakov,
 vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím,
rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v
povolaní, posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť,
 pomocou zážitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania
s každodenným životom umožniť žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti,
súvisiace s uvedenými hodnotami a normami. (Štátny vzdelávací program, 2008).
V etickej výchove majú relatívne veľký priestor aj prierezové témy: multikultúrna
výchova, mediálna výchova, osobný a sociálny rozvoj, enviromentálna výchova, ochrana života
a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti.
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V prierezovej téme enviromentálna výchova, ktorá sa dotýka našej práce, nachádzame aj
tieto ciele:
 chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na
základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi,
 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v
rôznych oblastiach sveta,
 pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť
vo vzťahu k prostrediu,
 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej
a medzinárodnej úrovni,
 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie,
vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa
a výrobcu,
 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia
a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory
a stanoviská,
 využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní
a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.
V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:
 vnímať život ako najvyššiu hodnotu,
 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja
ľudskej spoločnosti,
 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,
 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom
praktickej výučby,
 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu
estetických hodnôt prostredia,
 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,
 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému
prostrediu,
 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť(Štátny
vzdelávací program, 2008).
Vidíme, že tieto ciele korešpondujú s cieľmi, ktoré sa u jednotlivca snažia, ako možné
riešenie ekologickej krízy, načrtnúť autori zaoberajúci sa problematikou ekoetiky.
Ekologické hodnoty v osnovách predmetu etická výchova
V prvom a druhom ročníku strednej školy gymnaziálneho typu nachádzame v rámci
predmetu etická výchova tieto tematické celky: komunikácia, dôstojnosť ľudskej osoby, etika
sexuálneho života, dobré vzťahy v rodine, filozofické zovšeobecnenia dosiaľ osvojených
etických zásad, etika práce, etika a ekonomika. Na základe týchto podkladom vidíme, že téma
ekoetiky, resp. ekologických hodnôt sa v štátnych dokumentoch pre stredné školy vôbec
nenachádza. Školy majú možnosť prispôsobovať, v stanovenej miere, Štátny vzdelávací
program do Školského vzdelávacieho programu, čo dáva učiteľom etickej výchovy možnosť
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zaradiť hodiny venované problematike ekologických hodnôt napríklad do tematického celku
filozofické zovšeobecnenia dosial osvojených etických zásad.
Tému ochrana prírody a životného prostredia nachádzame v Štátnom vzdelávacom
programe pre 1. Stupeň základných škôl (ISCED 1) v tematickom celku náš región – vlasť, kde
v témach nachádzame aj ekologické správanie, vzťah k faune a flóre regiónu (Čo sa mi nepáči
alebo čo ma trápi na našom regióne? Čo by som mohol urobiť v jeho prospech ja alebo my
spoločne). Táto téma je v socio-afektívnom štandarde vyjadrená nasledovne: žiak sa učí vidieť
problémy regiónu, je na ne citlivý a hľadá i možnosti vlastného zaangažovania sa pri ich riešení
(Štátny vzdelávací program, 2008).
Na druhom stupni základných škôl (ISCED 2), má ochrana prírody a životného prostredia
taktiež miesto ako aplikačná téma a žiaci sa s ňou oboznamujú v rámci tematického celku
etické aspekty ochrany prírody, ktorého cieľom je osvojenie základných pojmov súvisiacich
s ochranou prírody a životného prostredia. Obsahom tematického celku je vnímanie prírody,
obdiv a úcta ku všetkým formám života, dôležitosť ochrany prírody z hľadiska prosociálnosti
(úcta k tým, čo prídu do prírody po nás, či už o týždeň, alebo o sto rokov..), ekologická etika
z pohľadu žiaka (zber odpadu, neznečisťovať okol.ie, šetriť prírodu konkrétnou citlivosťou v
bežných životných situáciách –tečúci vodovodný kohútik, zbytočne zažaté svetlo). Obsahový
štandard predstavujú tieto zručnosti žiaka:
 vie vysvetliť súvislosti medzi ľudskou činnosťou a životným prostredím
 vie uviesť príklady ekologickej etiky (šetrenie energie, ochrana prírody).
Výkonový štandard je na socio-afektívnej úrovni charakterizovaný týmito zručnosťami:
 cíti sa súčasťou prírody a chce jej pomôcť
 vníma svoje možnosti pre ochranu životného prostredia;
A na konatívnej úrovni:
 podľa svojich možností a výziev, ktoré ponúka daný región, chráni prírodu a životné
prostredie (Štátny vzdelávací program, 2008).

ODPORÚČANIA PRE PRAX A INOVÁCIU OBSAHU PREDMETU ETICKÁ
VÝCHOVA PRE STREDNÉ ŠKOLY
V súvislosti so začlenením tematického celku Ekologická etika, do učebných osnov
predmetu, by sme navrhovali, na základe skúseností z praxe na strednej škole gymnaziálneho
typu, zredukovanie obsahu tematického celku Etika sexuálneho života alebo začlenenie nových
tém ekoetiky do tematického celku Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických
zásad (vychádzajúc z ISCED 3).
Ako námet na samotné témy tematického celku Ekologická etika navrhujeme napríklad:
ekologické hodnoty, moje životné prostredie, úcta k životu na Zemi, ekozodpovednosť,
globálne ekologické problémy a ich súvislosti, konzumný spôsob života vs. skromnosť (čo
naozaj potrebujem a čo chcem).
Pri cieľoch, obsahovom a výkonovom štandarde sa môžeme opierať o prierezovú tému
Enviromentálna výchova, ktorej obsah je uvedený v kapitole 4.1 Etická výchova v Štátnom
vzdelávacom programe.
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ZÁVER
Myslíme si, že by sme v súvislostiach ekologickej osvety mohli hovoriť aj o potrebe akejsi
novodobej ekokalokagatie, ktorá by nezahŕňala len fyzickú kondíciu a psychickú stránku
osobnosti, rozvíjanú prostredníctvom športu a umenia, ale aj psychický vplyv vzťahu k prírode
na človeka (návrat k prírode – pobyt v nej bez pomoci ubytovacích, prepravných zariadení a
s minimom civilizačných pomôcok, rešpektovanie jej zákonov a procesov, prisúdenie jej plnej
hodnoty).
Musíme si konečne uvedomiť, že zodpovednosť konať a ochraňovať sa týka nás
všetkých, nielen ekológov a aktivistov. Máme v rukách prostriedok, ktorým môžeme vplývať na
formovanie ekologických hodnôt nastupujúcej generácie a máme povinnosť využiť ho v plnej
možnej miere. Realizovanie predmetu etická výchova na stredných školách, prostredníctvom
koncepcie prosociálnej výchovy, nedáva veľa priestoru na ekoetické aktivity, má však v prípade
inovácie potenciál stať sa aj predmetom spájajúcim všeobecné hodnoty s hodnotami
ekologickými.
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ETIKA ÚCTY K ŽIVOTU
Katarína ĎURIŠKOVÁ
Abstrakt
Príspevok predstavuje etiku úcty k životu ako biocentrického prístupu, hľadá jej miesto v osnovách
etickej výchovy a ponúka možné východiská jej aplikácie do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Kľúčové slová: úcta k životu, biocentrizmus, zodpovednosť

ÚVOD
Vo svete konáme tak, ako tento svet čítame. (Skolimowski, 1992, s.18)
Včera, druhú júnovú sobotu, sme sa išli prejsť na lúky za Banskú Bystricu a pozrieť ako
kvitnú orchideje – vstavače, vemenníky a iné okrasy našej prírody. Cestou sme stretli valacha
s čriedou oviec. Keďže nás zarazilo, že ovce nemali chvosty, dali sme sa do reči a pýtali sme sa
ho. To čo nasledovalo bol tvrdý stret s inou realitou, iným čítaním sveta. Naša romantika
farieb, vôní, tvarov sa zmiešala s krutosťou zisku. Ako? Ovce boli odniekiaľ „od Maďarov“a asi,
aby im chvosty nezavadzali pri dojení, im ich po narodení odrezali. Ďalšie prekvapenie bolo, že
sú tam len ovečky a žiadne barance. Tie do dvoch dní pozabíjali a hodili na smetisko, lebo
„Taliani za jahňacinu neplatia tak ako predtým a oni len pijú mlieko, takže nadojené výnosy sú
menšie“.
Dva svety – krásy, účelu až transcendentného zmyslu versus svet egoizmu, zisku, bolesti
až beznádeje. Ako to vlastne je? Sme nadradenými pánmi využívajúcimi všetko okol.o nás len
pre náš prospech alebo sme správcami sveta a máme sa oň starať alebo sme jeho súčasťou
a máme či nemáme doň zasahovať?
Odpovede na otázky hľadáme v tejto práci. Sumarizácia prístupov nás vedie k rozdeleniu
na dva odlišné postoje: antropocentrizmus versus biocentrizmus.
Medzi biocentrické prístupy radíme i etiku úcty k životu. Komplexne ju rozpracoval
Albert Schweitzer, preto staviame najmä na jeho diele.
V našej práci najprv objasníme základné pojmy, potom etiku úcty k životu predstavíme.
V druhej časti analyzujeme možnosti ako ju žiť vo všednej každodennosti. V poslednej kapitole
ponúkame využitie etiky úcty k životu v etickej výchovy, konkrétne na gymnáziách.
Jej pohľad na postavenie človeka, jeho konanie a hodnoty úcty k životu môžu byť
nádejnou alternatívou k bohužiaľ často preferovanému konzumnému spôsobu žitia
a východiskom k zmene.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
Etika úcty k životu je biocentrický pohľad na skutočnosti dnešnej doby v oblasti filozofie
a jej konkrétnej disciplíny - etiky a biológie, konkrétne ekoetiky. Prepojenie filozofie a náuky
o živej prírode – biológie nachádzame od ich počiatku. Postupne miera poznania, hlbšieho
a konkrétnejšieho prístupu k problémom, či požiadavkám, tej-ktorej doby podnietila najmä v
20. storočí prepojenie etiky a mladej biologickej disciplíny – ekológie. Stručné definície
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uvedených disciplín nás povedú k jednotlivým pojmom, ktoré nás budú sprevádzať pri
objasňovaní samotnej koncepcie etiky úcty k životu.
Etika vychádza z gréckeho slova, ktoré znamená zvyk, mrav, obyčaj. Môžeme ju
charakterizovať ako vedu o morálke, mravnosti. Skúma otázky morálnych hodnôt, dobra, zla,
vypracováva morálny kódex konania, definuje, aké konanie je dobré a v čom hľadať zmysel
života. (Bodnár, 1965)
Ekológia je definovaná ako náuka o vzťahoch medzi organizmami navzájom
a organizmami k prostrediu. (Betina, 1975)
Prepojenie oboch pojmov vedie k ekologickej etike.
Ekologická etika
Ekologická etika označovaná aj príbuznými výrazmi ako etika životného prostredia alebo
ekoetika sa zameriava na správanie človeka voči životnému prostrediu. Aplikuje normy
správania sa medzi ľuďmi na vzťahy človeka a prírody. Jej cieľom je vytvoriť funkčný systém
etických noriem na ochranu všetkého živého a rozširuje svoje požiadavky i na ochranu
neživého (voda, pôda, ovzdušie), ako bázy, vďaka ktorej môže život existovať. (Martinkovičová,
1999) Hľadá a predkladá súbor zásad a pravidiel, ktoré by sme mali dodržiavať v správaní sa
k mimoľudskému svetu. (Kohák, 1998) Jej dôležitosť spočíva v tom, že sa spolupodieľa na
hľadaní riešenia na otázku prežitia človeka a sveta. Najmä dnes, keď sa čoraz častejšie
stretávame s výrokmi ako napr.: „Buď bude 21. storočie ekologickým storočím, alebo 22.
storočie už vôbec nemusí byť.“ (Skolimowski, 1992, s. 10) „Ekologická etika skúmajúca morálne
hodnotové vzťahy človeka k prírode je svojou podstatou etikou zodpovednosti.“ (Androvičová,
2006, s. 5)
Pre naše konanie je určujúce, aké postavenie prisúdime človeku v existujúcom svete. Od
toho sa odvíjajú hodnotové orientácie a schopnosť prispôsobovať ich meniacim sa
paradigmám, teda “určitým sumám a usporiadaniu vedeckých axióm, koncepcií, metodík
a teórií prijímaných vedeckou obcou, čím sa legitimizuje základný rámec definovania
problémov a hľadania riešení“ (Sabo, 2011, s. 237). V súčasnosti sa jednotlivé prístupy
premietajú najmä do podoby sporu antropocentrizmus versus biocentrizmus.
Antropocentrizmus
Podľa antropocentrického postoja svet existuje pre človeka, ktorý sa od mimoľudských
foriem života odlišuje i vyššou kvalitou. Príroda je iba prostredím pre jeho existenciu a teda
nemá prisúdenú vlastnú hodnotu. Jej hodnota sa odvíja od užitočnosti pre ľudí. Takéto
vyzdvihnutie človeka nad ostatný svet bolo v histórii rôzne chápané. Napríklad ako
„starostlivosť o zverené“, nie iba sledovanie vlastných záujmov. No neraz bolo a býva zneužité
na ospravedlnenie drancovania prírodných zdrojov a neľudského správania k iným bytostiam.
Antropocentrizmus počas histórie ľudstva nadobúdal rôzne podoby. Aj dnes je spektrum
jeho foriem široké a daná problematika zložitá. (Sabo, 2011)
Dnešné riešenia ekologických problémov z hľadiska antropocentrického prístupu by sme
mohli chápať aj ako šancu pre človeka, ktorá je šancou pre ostatné biologické druhy.
(Martinkovičová, 1999)
Biocentrizmus
Ekologická etika vychádza z biocentrického prístupu. Ten sa presadzuje ako protipól
antropocentrizmu. Priznáva vlastnú hodnotu mimoľudskému svetu, bez ohľadu na užitočnosť
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pre človeka. Všetky tvory majú právo žiť. Jednotlivé biocentrické prístupy sa líšia. Niektoré
chápu právo na život rovnostársky - všetky tvory majú rovnaké právo žiť, majú rovnakú
hodnotu, sú biologicky rovnocenné, majú rovnaké právo na život a právo rozvíjať sa podľa
vlastného určenia. Niektoré hierarchicky – priznávajú vlastnú hodnotu mimoľudskému životu,
čo však neznamená, že človek nie je oprávnený napĺňať svoje potreby. Netvrdia, že sú
rovnoprávni, no všetci členovia spoločenstva si zaslúžia úctu a ochranu.
Biocentrické prepolarizovanie vzťahu človek – príroda nedáva komplexné riešenie
problému, no osvetľuje ho z iného zorného uhla. Spochybňuje dominantnosť doterajších
antropocentrických prístupov, vyvoláva zamýšľanie sa nad ich funkčnosťou v zmenených
podmienkach a podnecuje hľadanie vhodných alternatív. (Sabo, 2011; Martinkovičová, 1999)
Zodpovednosť
Schopnosť človeka rozhodovať sa, posudzovať svoje konanie, predvídať následky už pred
konaním a optimalizovať ich, sprevádza zodpovednosť – vedomie o následkoch činu, konania
a povinnosť niesť následky za nejaký čin. Zodpovednosť je vnímaná len v sfére ľudského
konania, ako cesta k realizácii existencie človeka a všetkého, na čo jeho konanie má dopad.
Podstatou zodpovednosti je starosť vychádzajúca z morálneho vedomia a starostlivosť
prejavujúca sa v konaní. (Androvičová, 2006)
Zodpovednosť prisudzujeme ľudskému indivíduu ako aj spoločnosti. z uvedeného
vyplýva, že spolu s otázkou zmyslu, hodnôt a aj motivácie zohráva kľúčovú rolu v hľadaní
východísk zo súčasnej celosvetovej krízy.
Preto pri hľadaní nových vhodných alternatív, ako zabezpečiť udržateľný rozvoj sú
biocentrické prístupy, kladúce silný akcent na prijatie zodpovednosti nie len za seba, ale aj
budúce generácie ľudstva a za živé tvory, nádejným podnetom, ktorý motivuje človeka
k aktívnej starostlivosti.
Život a úcta
Život – ľuďom, ktorí sa ho snažia definovať, nikdy nestačí jedno alebo dve slová a ak sa
o to takto pokúsia, výsledok býva skreslený. Väčšina vedných disciplín sa ho objasňuje zo
svojho uhla pohľadu popisom, čo v sebe zahrňuje. Vzhľadom na našu tému sa zameriame na
pohľad biológie a filozofie.
Biológia ho vidí ako formu existencie a pohybu vysokoorganizovanej živej hmoty, ktorej
základom sú koordinovanosť a rytmickosť biochemických a biofyzikálnych cyklov, schopnosť
autoregulácie týchto cyklov, schopnosť reprodukcie a prenášania dedičných znakov na
potomstvo a schopnosť výmeny látok, energie a informácií. (Betina, 1975) Pričom pre jeho
existenciu je dôležitá jednota s energiou a s neživými látkami, ako aj jednota s inými živými
bytosťami.
Filozofia sa tiež pokúša obsiahnuť tento pojem. Tým, že sa snaží zastrešiť všetky ostatné
vedy, má azda najväčšiu možnosť prepracovať sa k „pochopeniu života“, no zároveň naráža na
nemožnosť obsiahnuť ho v jeho úplnosti, ktorá prekračuje do transcendentna.
Život je reálna skutočnosť, ktorá v sebe zahŕňa biologický život, tak ako ho definuje
biológia ako aj kvalitu života, ktorú však môžeme poznávať len z hľadiska človeka voči sebe
samému, ako i voči všetkému čo existuje. Život dostávame, je to najvzácnejšie čo máme,
svojou existenciou ho reflektujeme, realizujeme a najmä z hľadiska človeka, aj vedome
tvoríme.
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Rôzne prístupy k životu determinujú aj jeho hodnotu a spôsob realizácie. V
biocentrickom pohľade je samotný život zdrojom zmyslu a hodnoty, čo sa prejavuje v úcte
k nemu. Úcta nie je chápaná čisto filozoficky ale stáva sa realitou cítenia, myslenia a konania.
(Kohák, 1998; Zaviš-Rajčan, 2003)

KONCEPCIA ETIKY ÚCTY K ŽIVOTU
Etika úcty k životu vznikla ako ucelený filozofický systém pod názvom filozofia úcty
k životu. Bola vytvorená Albertom Schweitzerom v prvej polovici dvadsiateho storočia.
Tvrdením, že život sám o sebe je zdrojom zmyslu a hodnoty sa jednoznačne radí do
biocentrického prúdu a má v ňom dôležité miesto. Jej pôvod môžeme hľadať v poznávaní
prírody cez osobnú skúsenosť prameniacu zo vzťahu so živým tvorom, taktiež v súcite s ním,
ale aj vo vnímaní posvätnosti života. (Martinkovičová, 1999; Sabo, 2011)
Myšlienky etiky úcty k životu nachádzame už v 19. storočí u amerického ochranára Johna
Muira. Spolu so Schweitzerom patria k prvej /nadšeneckej/ vlne, na ktorú nadväzuje v druhej
vlne americký filozof Paul Taylor pokúšajúc s o odbornú formuláciu zásad etiky úcty k životu
bez spoliehania sa na emocionálny súlad. (Kohák, 1998)
Keďže ucelenú koncepciu etiky úcty k životu rozpracoval Albert Schweizer, budeme sa v
našej práci opierať najmä o jeho diela.

V ČOM SPOČÍVA ETIKA ÚCTY K ŽIVOTU?
Podľa Schweiztera základom etiky úcty k životu je pravdivé myslenie. Myslenie má dve
zložky – chcenie prejavujúce sa vo vôli a poznávanie, pričom obe sa v človeku uskutočňujú.
Prejavuje sa v naliehavom prežívaní prejavovať každej snahe - „vôli k životu“- rovnakú úctu
k životu ako k vlastnej. (Schweitzer, 1986) z toho vychádza chápanie dobra a zla: „Dobro
znamená život zachovávať a podporovať; zlo znamená život ničiť a brániť rozvoju“ (Schweitzer,
1986, s. 351)
Etická osobnosť podľa Schweitzera je charakterizovaná univerzálnosťou v čase
a priestore. Nehľadá vonkajšie direktívy, podľa ktorých sa má správať, ale ich zdroj nachádza
sama v sebe, konajúca v danej situácii všetko čo môže podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia. V etickom správaní napreduje tak, že čoraz intenzívnejšie počúva v sebe hlas
etična, ktorý ho vedie k túžbe stále silnejšie odporovať nevyhnutnosti ničenia a poškodzovania
života. Svoje vlastníctvo nevyužíva iba vo svoj prospech, ale slúži ním i druhým, vzdáva sa časti
svojich práv v prospech druhých, obetuje svoj čas a nikdy nezloží ruky do lona. (Münz, 1995,
Schweitzer, 1986)
Život
Život ako taký je posvätný. Je hodnotou sám o sebe, preto je etické ho zachovávať
a ochraňovať. Tak ako k nemu patrí vôľa a poznávanie, tak sú jeho prejavy viditeľné v láske,
radosti, súcite a vo všetkom, čo je hodnotné a entuziastické.
Sú v ňom ale aj bolestné tajomstvá, lebo aj keď vôľa k životu má viesť len k životu, aby
prežila, musí sa v istej chvíli akoby rozdvojiť, lebo stojí proti inej existencii. Túto životnú dilemu
ponecháva na rozhodnutí každého človeka, no zároveň apeluje na vystupňovanie
zodpovednosti za druhý život. „Nikto z nás nesmie dopustiť bolesť – pokiaľ tomu môže
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zabrániť. Nikto nesmie zatvárať oči pred utrpením, akoby prestalo existovať, keď odvrátil od
neho pohľad. „ (Schweitzer, 1986, s. 364)
Ak sme v situácii, že sa utrpeniu nedá vyhnúť, tak kritériom by malo byť: „Keď nejaký
život poškodzujem, musí mi byť jasné, či je to nevyhnutné. To čo nie je ozaj nevyhnutné,
nesmiem uplatňovať v ničom, ani keď je to zdanlivo bezvýznamné.“ (Schweitzer, 1986, s. 363)
Posvätnosť života otvára aj inú dimenziu, než len reálne viditeľný, našimi zmyslami
a rozumom uchopiteľný svet. Tajomstvá bolesti ale aj lásky po prekročení transcendentna
naväzujú na tušenie a túžbu každej hlbokej nábožnosti. (Schweitzer, 1986)
Zodpovednosť
Etika úcty k životu požaduje úplnosť, to znamená nielen zodpovednosť v postoji
k človeku, ale ju rozširuje na neohraničenú voči všetkému čo žije. Ona poháňa človeka ako
„lodná skrutka“do nepokoja neprestávajúcej zodpovednosti, vznikajúcej z vnútorného
naliehania, ktorá sa týka každej oblasti života a ústi do oddanosti človeka životu. (Schweitzer,
1986)
Vlastníctvo
Vo vlastníctve čohokoľvek etika úcty k životu dáva priestor individuálnemu rozhodnutiu
človeka. Čo sa získalo, zdedilo nemá sa dávať rozhodnutím spoločnosti automaticky pre
všetkých. Je na jednotlivcovi a jeho vnútornom pocite zodpovednosti, nakoľko svojím
vlastníctvom pomáha ostatným, či sa ho vzdá alebo rozšíri. Sám sa musí rozhodnúť, čo daruje
zo svojho života, vlastníctva, práva, šťastia, času a pokoja. Ak má vlastníctvo slúžiť tým
najlepším spôsobom, musí slúžiť najrozmanitejším spôsobom cez jednotlivcov. (Schweitzer,
1986)
Pravdivosť a odpúšťanie
Zápas o pravdu je zápas o život. Keby človek konal proti svojmu presvedčeniu,
spreneveril by sa sebe samému a postupne by ho to ničilo ako otrávený šíp.
Pravdivosť núti človeka priznať si, že sám sa často previňuje proti životu a tak nemá
právo súdiť druhých, iba seba samého. Etika úcty k životu sa prejavuje v stálom odpúšťaní
a nesúdení. „Bojovať so sebou samými a pravdivosť voči sebe samým sú prostriedky, ktorými
pôsobíme na druhých.“ (Schweitzer, 1986, s. 359) Zároveň nás požiadavky pravdivosti
a zodpovednosti môžu viesť až ku konaniu, ktoré sa javí ako bláznivé alebo daromné. Avšak ak
úcta k životu je najvyššou inštancia, má také konanie význam. (Schweitzer, 1986)
Realizácia etiky úcty k životu
Schweitzer videl realizáciu svojho humanitného programu najmä v oblasti sociálnych
problémov, vzdelania pre všetkých, lekárskej starostlivosti pre všetkých a všeobecného
odzbrojenia. (Münz, 1995) Sám ju uskutočňuje a kde nemôže, apeluje, vyzýva k angažovanosti.
„Otvorte oči a hľadajte, kde treba človeku alebo dielu určenému ľuďom venovať trošku času,
trošku priateľstva, účasti, spoločnosti i trochu ľudskej práce.“ (Schweitzer, 1986, s. 368) Je to
výzva pre všetkých a pozýva ju realizovať cez obetu. „Všetko, čoho máš viac ako iní – zdravie,
dary, schopnosť pracovať, úspech, pekné detstvo, harmonické rodinné pomery – nesmieš
prijímať ako samozrejmosť.“Je to dar, ktorý človek dostáva a má ním a vďaka nemu prejavovať
úctu a oddanosť všetkému živému - cez obetu splácať akoby „daň“zo šťastia a všetkého čo
máš. Je to celoživotná výzva. Ak ju máme naplniť, musíme sa konfrontovť aj s jej protivníkmi
a to bezmyšlienkovitosťou, s egoistickým sebauplatňovaním a so spoločnosťou. (Schweitzer,
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1986) Zápas o úctu a hodnotu života je ťažký. Niekedy sa zdá, akoby sme snahou prejaviť
maximálnu úctu a oddanosť životu, strácali seba samého. Avšak Schweitzer na to odpovedá:
„musíme vedieť, že naša existencia získava svoju skutočnú hodnotu až vtedy, keď prežijeme
niečo z pravdivého výroku: „Kto svoj život stratí, nájde ho.“„ (Schweitzer, 1986, s. 369)
Kto bol Albert Schweitzer?
Sila myšlienky človeka spočíva v jej žití a napĺňaní. Pre ucelenejší pohľad na myšlienky
etiky úcty k životu predstavíme stručne aj ich autora.
Albert Schweitzer (1875 – 1965) bol úspešný filozof, teológ, uznávaný organista a lekár.
Jeho hľadanie naplnenia duchovného života vyústilo do rozhodnutia opustiť sľubnú kariéru
univerzitného profesora a odísť pomáhať chudobným chorým do Afriky, kde založil a spravoval
nemocnicu v Lambaréné v Kongu. Motívom bola viera v Ježiša, ktorá ho viedla k službe, obeti
a zápasu s biedou, utrpením a násilím. Pojem „úcta k životu“sa mu zrodil počas dvesto
kilometrovej plavby po rieke Ogooué s ťažko chorou manželkou.
Život vo svojich prejavoch bol pre neho posvätný. Svoju teóriu Schweitzer žil aj v praxi.
Ochraňoval život ako len mohol. Nikdy zbytočne netrhal kvety, listy, dával pozor aby nezastupil
nejaký hmyz. Odsudzoval nehumánne nakladanie so zvieratami, zabíjanie pre zábavu, zbytočne
drastické pokusy zo zvieratami. Svojím napĺňaním etiky úcty k životu sa niekedy javil ako
podivín. Avšak jeho konanie vyvoláva úctu, je výzvou pre nás. Schweitzer si svojím dielom
a najmä životom vyslúžil Nobelovu cenu mieru za rok 1952 a prirovnania ako „evanjelický sv.
Františkek z Assisi“alebo „vzor aktívneho humanistu“.(Kišš, 1995; Sabo, 2011)

APLIKÁCIA KONCEPCIE DO REÁLNEHO ŽIVOTA
Koncepcia etiky úcty k životu je nadčasová a univerzálna. Môžeme ju aplikovať na rôzne
oblasti, smerujúc ich k aktivitám podporujúcim udržateľnosť systémov života.
Skromnosť a zodpovednosť
Zlé ľudské vlastnosti, ako sú chamtivosť a závisť akoby boli v dnešnej dobe prevažujúce.
Človek, ktorého poháňajú, stráca schopnosť vidieť veci, aké v skutočnosti sú, vnímať ich
celostnosť a ak podľa nich koná, dokonca aj jeho úspech sa mení na zlyhanie. Bolo by
nesprávne myslieť si, „že sledovanie dobra a cností môžeme posunúť na neskôr, keď
dosiahneme univerzálnu prosperitu a že zaslepeným sledovaním bohatstva, bez kladenia si
morálnych a duchovných otázok, môžeme zabezpečiť mier na zemi, … Trvalosť nie je zlučiteľná
s dravým postojom, ktorý sa teší z toho, že to, čo bolo pre našich otcov luxusom, je už pre nás
nevyhnutnosťou. Kultivácia a rozširovanie potrieb je antitézou múdrosti. Je tiež antitézou
slobody a mieru.“ (Schumacher, 1974, s. 29)
Na prvý pohľad neriešiteľný problém súčasnej doby, niekedy vedúci do skepsy
a rezignácie, ktoré však nie sú riešením, sa dotýka našich vlastných hodnôt, postojov, potrieb
a predstáv života na rôznych úrovniach.
Z hľadiska človeka a jeho vzťahu k sebe samému dáva etika úcty k životu riešenie v
zodpovednom a dobrovoľnom sebaobmedzovaní človeka – skromnosti voči sebe, druhým ale
aj k prírode. Ponúka dôraz na kvalitu života, zachovanie života a nie na hromadenie zbytočných
vecí, zážitkov a informácií vyčerpávajúcich nielen človeka ale aj prostredie, v ktorom žije. Táto
úloha náleží každému v osobnom živote, zamestnaní a aj vo voľnočasových aktivitách.
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V pozícii výrobcu, pestovateľa či spotrebiteľa je nezastupiteľný každý informovaný
a ekologicky gramotný občan. Svojou voľbou rozhoduje nielen o pravdivosti voči sebe samému
ale je aj vzorom správania pre svoje okol.ie. Zároveň vytvára tlak na ekonomickú a politickú
moc, aby rešpektovala a zvažovala dlhodobé dôsledky ľudskej činnosti.
V oblasti ekonomiky a politiky je snaha presadzovať prístupy pre trvalo udržateľný rozvoj
teda „rozvoj, ktorý zabezpečuje napĺňanie potrieb súčasných generácií bez toho, aby to robil
na úkor budúcich generácií.“ (Sabo, 2011, s. 229) z hľadiska etiky úcty k životu to je možné cez
toleranciu, empatiu, riešenie problémov jednaním a spoluprácou jednotlivcov aj politikov.
Kladie dôraz na zodpovednosť a z nej vychádzajúcu slobodu.

MIESTO SKÚMANEJ PROBLEMATIKY V ŠTÁTNOM VZDELÁVACOM PROGRAME
ETICKEJ VÝCHOVY
„Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť
s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto.“ (Štátny vzdelávací program SR,
Príloha etická výchova, ISCED 3a, 2010, s. 2) Ako vidíme, hneď v úvode učebných osnov etickej
výchovy môžeme nájsť prepojenie etiky úcty k životu cez slová ako úcta k človeku, k prírode,
spolupráca, prosociálnosť, hodnota.
Predmet etická výchova je na Slovensku vyučovaný na základných školách vo všetkých
ročníkoch, na stredných v prvých dvoch ročníkoch a na niektorých stredných školách so
zameraním - len v prvom ročníku. Na jednotlivých stupňoch nášho školstva sa v rôznej miere
a hĺbke rozvíjajú témy, ktoré, dalo by sa povedať, akoby vychádzali z etiky úcty k životu.
Vzhľadom na daný rozsah tejto práce zameriame sa na osnovy etickej výchovy na stredných
školách, konkrétne na gymnáziu. Volíme tak preto, lebo najmä na gymnáziách je možná vyššia
úroveň vysvetlenia a filozofického zovšeobecnenia učiva, čo etika ako filozofická disciplína i v
rámci etickej výchovy vyžaduje. Budeme vychádzať zo Štátneho vzdelávacieho programu
etickej výchovy pre gymnáziá ISCED 3a (príloha č. 1) a problematiku etiky úcty k životu
analyzujeme z hľadiska cieľov a obsahu v prvom a druhom ročníku.
Ciele etickej výchovy a etika úcty k životu
Už v úvode tejto kapitoly sme uviedli hlavné ciele etickej výchovy. Ich realizácia spočíva v
neuspokojení sa „s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život, aby raz ako
dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.“ (Štátny vzdelávací program SR, Príloha
etická výchova, ISCED 3a, 2010, s. 2) Cieľom je teda poskytnúť informáciu o morálnych
zásadách, mravných normách; sprostredkovať pochopenie a viesť žiakov k ich aplikácii do
života.
Na strednej škole už majú žiaci vyformované vzorce správania. Vo veľkej miere sú
prebrané z rodiny, ovplyvnené médiami, školou – výchovno vzdelávacím procesom, kamarátmi
a získanými životnými skúsenosťami. No nie vždy korešpondujú s hodnotami a cieľmi etickej
výchovy. Keďže podľa Librovej „preferencia určitých hodnôt (a potrieb) predstavuje podstatnú
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zložku motivácie ľudského správania“ (Sabo, 2011, s. 230) nosná je axiológia, na ktorej ciele
stoja.
Cieľovými hodnotami etickej výchovy je osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou
orientáciou, úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty. Uvedené
hodnoty korešpondujú s hodnotami etiky úcty k životu. Sú stručne vymenované, avšak ich
pôvod a zdôvodnenie nie je v učebných osnovách upresnený. Tu môže vstúpiť etika úcty
k životu ako celostný prístup k životu dávajúc odpoveď na otázku zdroja zmyslu a hodnoty. V
etike úcty k životu je zdrojom a hodnotou život sám o sebe, pričom etické správanie sa rozvíja
a napreduje cez intenzívne počúvanie vnútorného hlasu etična, ktorý vedie a dáva vnútornú
motiváciu na konanie.
Každý človek je nositeľom určitých hodnôt, ktoré svojím životom realizuje a odovzdáva.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa to deje cez osobu pedagóga a aj študenta. Vieme, že sa
učíme nielen získavaním a utvrdzovaním informácií, ale najmä pozorovaním
a prehodnocovaním správania ľudí vo svojom okol.í, a potom na základe kritérií, ako napríklad
pravdivosti, spravodlivosti, účelnosti, krásy, zisku a pod., volíme a napodobňujeme nami
vybraté vzory správania. z tohto dôvodu je oprávnené domnievať sa, že ak niekto žije podľa
etiky úcty k životu - je vzorom – a je zainteresovaný na výchovno-vzdelávacom procese, zvýši
pravdepodobnosť naplnenia stanovených cieľov etickej výchovy, najmä, ak sa jedná
o pedagóga.
Autentické žitie hodnôt v spojení s informáciami môžu mladého človeka „oslobodiť od
bezmyšlienkovitého preberania hlasno propagovaných aktuálnych vzorcov správania sa
a dosiahnuť autonómnu morálku“ (Kaliský, 2011, s. 21) schopnú vzdorovať povrchnosti,
konzumizmu a neľudskosti. Alebo ako hovorí Schweitzer „každé pravé poznávanie prechádza
do prežívania. … poznanie stávajúce sa prežívaním … ma núti vytvoriť si k nemu zvnútornený
vzťah. Napĺňa ma úctou k tajomnej vôli k životu, ktorá pôsobí vo všetkom, privádza ma
k mysleniu a vzbudzuje vo mne údiv.“ (Schweitzer, 1986, s. 351)
Obsah etickej výchovy a etika úcty k životu
Obsah učebných plánov etickej výchovy v 1. A 2. ročníku gymnázia je obsiahly a stavia na
hierarchicky zostavenom obsahu predchádzajúcich ročníkov. Prehlbuje základné predpoklady
eticky pozitívneho správania a aplikuje etické princípy na konkrétne situácie a problémy.
Etika úcty k životu môže byť prínosom najmä vďaka prístupu ku ktorejkoľvek z tém.
Princíp ľudskosti, úcty, zodpovednosti, skromnosti či pravdivosti tvorí akoby podhubie, na
ktorom sa obsah etickej výchovy rozvinie.
Týka sa to najmä tematických celkov ako komunikácia, dôstojnosť ľudskej osoby poznanie a pozitívne hodnotenie seba a druhých, pochopenie a akceptovanie ľudí, ktorí majú
iný svetonázor. Keď pri komunikácii, poznávaní a pozitívnom hodnotení seba a druhých
vychádzame z pozície úcty k životu, vnímame zmysel a hodnotu, vedie nás k sebareflexii
ústiacej do úžasu nad sebou samým, poznaniu dôležitosti svojej existencie a s ňou spojenej
úlohy, ktorú tu a teraz môžem vykonať len ja. Dáva nám citlivosť na neverbálne i verbálne
prejavy. Snaha odpovedať na ne je prirodzeným prejavom túžby po sebarealizácii vo vzťahu
s inými. Neuzatváranie sa do seba a snaha o pozitívny prístup, tak k sebe ako ku všetkému v
mojom okol.í, je liečivým prostriedkom proti egoistickému individualizmu a tvrdému
sledovaniu svojich zámerov. Cestami, ktoré môžu viesť k zmene sú iniciatíva, riešenie
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problémov, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov, prosociálne hodnoty, vzory
a zodpovednosť. Tým, že dôraz kladie najmä na jednotlivca, podnecuje ho k slobodnej
a zodpovednej aktivite voči všetkému, na čo naša existencia má vplyv. Ona nás vedie a zároveň
dáva nádej.
V druhom ročníku gymnázia sa etika úcty k životu má možnosť predstaviť i ako súčasť
filozofie. Je to v tematických celkoch ako filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických
zásad, česť, pravda, poznanie, život, zdravie a kultúra ako etická hodnota. Vďaka apelu na
myslenie, do ktorého zahŕňa chcenie a poznávanie, cez pravdivosť a oddanosť životu môže byť
žiakom príležitosťou rozšíriť svoje poznanie, schopnosť myslieť a uvažovať, ako aj cestou
k hlbšiemu a plnšiemu životu.
Etika práce, etika a ekonomika sú tematické celky, kde je možnosť zamýšľať sa nad
možnosťami uplatnenia a zabezpečenia sa v živote. Dnešná doba rieši nielen ekonomickú krízu,
ale najmä krízu hodnôt. Hrozba rozšírenia ekonomických pohľadov a prístupov na každú oblasť
života, núti hľadať východiská zo súčasnej krízy. Etika úcty k životu ako riešenie ponúka pomoc
druhým a skromnosť.
Dva tematické celky sa venujú vzťahom v rodine. Či vo vzťahu rodič – dieťa, priateľ –
priateľka alebo manžel – manželka sa snažia obsiahnuť rôzne oblasti spolužitia. Všetky tieto
vzťahy, ako sa postupne vyvíjajú, etika úcty k životu sprevádza cez požiadavku úcty,
zodpovednosti a málo spomínanej obety a oddanosti. Pojem prosociálnosť v sebe zahŕňa
konanie v prospech druhého, no slovo obeta akoby išlo na hranicu možností a niekedy až za
hranice v darovaní sa a pomoci druhému. Tu je obrovský potenciál etiky úcty k životu. Sám
Albert Schweitzer popisuje náročnosť a veľkosť tejto obety. „Pravá etika mi našepkáva hrozivé
učenie: Si šťastný, hovorí. Preto si povolaný veľa obetovať. Úcta k životu je neúprosným
veriteľom! Keď nenájde u človeka nič iné ako trošku voľného času, vezme mu aj to. No jej
nemilosrdnosť je dobrá a vidí jasne.“ (Schweitzer, 1986, s.367) Takýto prístup k životu ostro
kontrastuje s egoizmom, netrpezlivosťou a povrchnosťou niektorých ľudí tejto doby, no pre
niektorých je nepochopiteľný. To však nič neuberá na pravde, že naša existencia získava svoju
skutočnú hodnotu až vtedy, keď darujeme svoj život pre druhých i keď nám sa môže zdať, že
ho strácame. (Schweitzer, 1986)

ZÁVER
V úvode sme začali krutým príbehom zo súčastnosti, kde sa cez bolestnú neľudskosť
podrobuje zisku aj sám život. Takéto videnie sveta je nesprávne a neprijateľné pre zachovanie
života nielen človeka, ale aj všetkého, čo existuje. Keďže človek nie je neobmedzeným pánom
tohto sveta, jeho konanie by malo byť vedené inými hodnotami, než len ziskom, mocou alebo
všeobecne egoistickými pohnútkami.
V našej práci sme stručne predstavili jednotlivé východiská, ktoré v súčasnosti
podmieňujú ľudské konanie. Zamerali sme sa na biocentrický prístup a konkrétne etiku úcty
k životu ako celostného prístupu k všetkému, čo existuje. Ponúka nám hodnoty - úctu,
zodpovednosť, skromnosť, pravdivosť a odpúšťanie.
Tieto hodnoty korešpondujú aj s hodnotami preferovanými našou spoločnosťou. Je
snaha včleniť ich do života i cez výchovno-vzdelávací proces a to najmä v predmete etická
výchova.
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Pri skúmaní miesta etiky úcty k životu v Štátnom vzdelávacom programe etickej výchovy
pre gymnáziá ISCED 3a sme našli veľký axiologický prienik. Keďže osnovy neobjasňujú
východiská a mieru naplnenia hodnôt v jednotlivých tematických celkoch, je potenciál etiky
úcty k životu v zadefinovaní zmyslu a motivácie vedúcich ku konaniu. Taktiež ponúknutý
spôsob života idúci až na maximum ľudskosti a úcty k životu je výzvou pre každého, nielen
pedagógov a študentov. Univerzálnosť etiky úcty k životu sa prejavila i v možnosti využiť
a aplikovať ju v každom tematickom celku. Zaujímavé i prínosné by bolo jej hlbšie
a podrobnejšie rozpracovanie v rámcových učebných plánoch etickej výchovy Štátneho
vzdelávacieho programu pre jednotlivé typy škôl, čo však prekračuje možnosti tejto práce.
Etika úcty k životu má potenciál osloviť človeka v jeho vnútri a iniciovať radikálnu zmenu
hodnôt. Albert Schweitzer je toho dôkazom a jeho myšlienky sú i vďaka tomu stále aktuálne.
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PÔVOD DÔSTOJNOSTI ĽUDSKEJ OSOBY
Ingrid KOVÁČOVÁ
Abstrakt
Práca sa zaoberá problematikou ľudskej dôstojnosti. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom
pojmov človek, dôstojnosť preskúmať pôvod dôstojnosti a činitele, ktoré dôstojnosť človeka ovplyvňujú.
Práca artikuluje hodnotu človeka z rôznych prístupov a tiež v rôznych historických obdobiach a vysvetľuje
faktory, z ktorých sa odvodzuje ľudská dôstojnosť. V práci ďalej rozoberáme vzťah ľudskej dôstojnosti
k ľudským právam a ich ochrany. V poslednej časti sa zaoberáme miestom skúmanej problematiky v
osnovách predmetu etická výchova.
Kľúčové slová: Človek, dôstojnosť, ľudská dôstojnosť, ľudské práva

ÚVOD
Viete čo znamená slovo dôstojnosť? Väčšina opýtaných odpovie áno. Ale až keď
použijete metódu sokratovského dopytovania, zistíte, že každá odpoveď bude iná a možno ani
jedna jednoznačná. Na základe čoho môžeme hovoriť o dôstojnosti niekoho či niečoho? V čom
spočíva hodnota ľudskej bytosti? Odpovedať na tieto otázky sme sa podujali v tejto práci.
Cieľom práce je artikulovať hodnotu človeka z rôznych prístupov, vysvetliť faktory, z ktorých sa
odvodzuje dôstojnosť človeka.
V prvej kapitole hľadáme odpoveď na otázku čo je človek, aká je jeho ľudská podstata.
Analyzujeme pojem dôstojnosť. Zamýšľame sa nad tým, čo tvorí podstatu ľudskej dôstojnosti,
čo ju ovplyvňuje, od čoho závisí. Uvádzame niektoré príklady skúmania tejto problematiky v
odbornej literatúre. Vychádzame hlavne z názorov V. Gluchmana, V. Seilera, B. Seilerovej, M.
Nemčekovej, A. Klimekovej a ďalších, ktorí riešia otázky spojené s hodnotou človeka, jeho
dôstojnosťou a faktormi, ktoré ľudskú dôstojnosť narúšajú.
Druhá časť predstavuje krátky exkurz do dejín filozofického myslenia, kde sledujeme ako
sa otázky dôstojnosti vyvíjali, menili a dopĺňali. Rovnako uvádzame rôzne názory na chápanie
ľudskej dôstojnosti v prácach filozofov v 20. storočí.
V tretej časti venujeme pozornosť ľudským právam, ich vzťahu k politickej moci a ľudskej
dôstojnosti. Rozoberáme otázku univerzálnosti ľudských práv. Vysvetľujeme historickú
a spoločenskú determináciu obsahu ľudských práv v Deklarácii OSN.
Vo štvrtej časti uvádzame revidovaný Štátny vzdelávací program ISCED 3A pre predmet
etická výchova. Sledujeme ako sú otázky pôvodu ľudskej dôstojnosti zastúpené v osnovách
etickej výchovy v tomto ŠVP, navrhujeme námety na vyučovacie hodiny.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
Predkladaná práca má názov pôvod dôstojnosti ľudskej osoby. Dôstojnosť človeka je
pojem, ktorý je často používaný, a na prvý pohľad sa zdá, že každému zrozumiteľný. Pravdu v
tejto vete nájdeme jedine v tom, že na prvý pohľad. Pri podrobnejšom skúmaní obsahu slov sa
miesto zrozumiteľnosti začali objavovať stále nové otázky a odpovede sa tiež končili otázkami.
Na začiatok by sme si chceli ujasniť, aký je vzťah medzi nasledovnými slovnými spojeniami:
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dôstojnosť ľudskej osoby, dôstojnosť človeka, ľudská dôstojnosť. Aký vzťah má k pojmu človek
pojem osoba?
V rôznych slovníkoch môžeme nájsť nasledovné charakteristiky osoby:
 človek ako indivíduum
 človek z hľadiska vonkajších/telesných vlastností (napr. ženská, osoba)
 človek/indivíduum ako nositeľ istej funkcie, práva a podobne (dospelá osoba)
 postava umeleckého diela
Ak budeme vychádzať z vyššie uvedeného pojem osoba môžeme chápať ako
synonymum pre pojem človek, potom dôstojnosť ľudskej osoby a dôstojnosť človeka sú
zhodné pojmy.
V niektorých odborných článkoch sa uvádza “kritériá racionality, vedomia a slobodnej
vôle zodpovedajú kritériám na vymedzenie osoby, respektíve mravného subjektu.“ (Gluchman
2005, s. 18) V tomto prípade považujeme slovo osoba za menej všeobecné, z čoho nám
vychádza, že nie každý človek je osobou. Aby sme sa vyhli v práci pojmovým nejasnostiam,
miesto spomínaných spojení budeme používať slovné spojenie ľudská dôstojnosť, ktoré bude
vhodnejšie.
Čo rozumieme pod ľudskou dôstojnosťou? Odpoveď na túto otázku musíme začať hľadať
zodpovedaním otázky Kto/čo je človek? s touto otázkou sa stretávame v celých dejinách
ľudského myslenia. Človeka skúmajú rôzne vedy a teda aj filozofia a to najmä filozofická
antropológia, ktorá sa snaží skúmať človeka v celku. „Otázky človeka, jeho bytia, podstaty,
autenticity, utvárania individuálnych zvláštností, sebauvedomovania, sebarealizácie, perspektív
i projekcie do budúcnosti patrili a nesporne patria k tzv. večným problémom neustále sa
vynárajúcim vo filozofickom, dejinne filozofickom myslení.“ (Klimeková 2003, s. 46)
J. Kaliský v učených textoch Etika – hľadanie koreňov prosociálnosti, zhromaždil
množstvo definícií človeka. Človek je: „homo sapiens sapiens“, „homo faber“, teda
„vyrábajúcim“, prírodnou bytosťou – živočíchom, „obrazom božím“, „pánom prírody“, „svetom
v malom“, „strojom“, „občanom dvoch svetov“, „existenciou v paradoxe“, „bytosťou
odsúdenou k slobode“, „nedokonalou bytosťou“, „bytosťou otvorenou svetu“, „bytosťou
autentickou, subjektivistickou“, „bytosťou súcitnou“a „konzumentom“. (Kaliský 2012, s. 13)
Množstvo definícií človeka len potvrdzuje zložitosť skúmaného objektu. Je veľmi ťažké nájsť
takú definíciu človeka, ktorá by ho odlišovala od iných foriem živých bytostí a súčasne by platila
pre všetkých ľudí. My sme sa o to pokúšali na seminári celý deň a k výsledkom sme nedošli,
nakoniec nám navrhol náš školiteľ, svoju pracovnú definíciu človeka: “Človek je cicavec (ešte
lepšie člen primátov), ktorý vytvára kultúru a principiálne má (alebo mal) schopnosť rozvinúť
myslenie, súcit, slobodu, zodpovednosť a má schopnosť interpretovať zmysel svojho života.“
(Kaliský 2012, s. 12) Avšak ako sám uvádza, táto definícia nezahŕňa tých (tiež) ľudí, ktorí sa
môžu narodiť s ťažkým mentálnym postihnutím.
A. Klimeková pri skúmaní problémov človeka vychádza zo skúmania jeho úloh vo svete
nasledovne:
 človek ako súčasť sveta
 človek ako autentický fenomén tohto sveta
„Človek vystupuje ako časť sveta, súčasť, ako „objekt medzi objektmi“, „predmet medzi
predmetmi“. V záujme individuálneho a rodového prežitia, vytvára umelé životné podmienky.
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Konaním sa človek stáva poznávajúcou bytosťou, ktorá pretvára stále širšie horizonty svojho
prirodzeného prostredia (Umwelt) na služobný nástroj vlastného kultúrneho rozvoja.
(Klimeková 2003, s. 98). A ďalej pokračuje: „Definujúc konkrétny vzťah k sebe, svojmu
vlastnému bytiu, k svetu v činnostnej podobe, prekračuje svoj „rámec“, poznáva seba i svet,
aký je. V bytí človeka sa tak zvláštnym spôsobom stretáva dianie spoločensko-ľudskej i
mimoľudskej skutočnosti. V tomto vstupe človeka do sveta si človek kladie bytostné otázky,
otázky o zmysle svojho miesta i bytovania vo svete. V týchto súvislostiach človek svet odkrýva
a zároveň si uvedomuje svoje miesto v ňom ako bytosť autentická. Autenticitu človeka možno
považovať za spôsob sebauvedomenia, sebareflexie človeka, poznávania, nachádzania,
sebaidentifikácie, ale i kultivácie osobnosti, sebaregulácie, kreativity, autokreativity, projekcie,
slobody, hľadania i naplnenia zmyslu života i zodpovednosti zaň, hodnotovej orientácie,
aktivity – a to v súvislosti s akceptovaním prirodzeného sveta.“ (Klimeková 2003, s. 55)
Zaujímavú definíciu človeka a jeho dôstojnosti podáva aj nemecký filozof K. Jaspers.
„Kto sa pýta na človeka, chcel by vidieť jeho pravdivý, platný obraz, obraz seba samého,
no to nie je možné. Dôstojnosť človeka je v obhajobe jeho nezaraditeľnosti. Človek je
človekom, pretože uznáva dôstojnosť v sebe i v každom inom človeku. s nádhernou
jednoduchosťou to povedal Kant: Nijaký človek nesmie byť inému človeku iba prostriedkom.
Každý sám je účelom.“ (Jaspers 2002, s. 56)
Rôzne definície človeka môžeme rozdeliť na:
1. všeobecné východiskové určenia človeka
Do tejto skupiny, patria nasledovné charakteristiky človeka:
 človek je prírodnou bytosťou
 človek je spoločenskou bytosťou
 človek je vedomou bytosťou
 človek je vyrábajúcou bytosťou
2. všeobecné rozvíjajúce určenia človeka
Sú to tie, ktoré sú implicitné v predchádzajúcich a vlastne ich len zvecňujú:
 predmetnosť tvorivá a sebatvorivá
 otvorenosť a sloboda
 kultúrnosť
Teraz je na mieste otázka, od čoho je odvodená ľudská dôstojnosť. Aké hodnoty
vlastnosti musí ľudská bytosť naplniť aby bola dôstojná?
V literatúre nájdeme niekoľko prístupov k definícii dôstojnosti.
1. Rolová dôstojnosť - súvisí so spoločenskou deľbou práce, s autoritou sociálnej inštitúcie. Je
spojená so spoločenskou mocou. Nejde o dôstojnosť človeka ako takého, ale o dôstojnosti
jeho sociálneho postavenia v spoločnosti, ktoré mu automaticky zabezpečovalo určité
výhody, moc, preukazovanie pôct . Niektoré spoločenské posty si vyžadovali aj určité
morálne vlastnosti ich nositeľov, ale veľakrát sa však pripisovali samotnej roli a nie jej
predstaviteľovi. Slová vaša dôstojnosť, milosť, výsosť, vznešenosť (vznášajúci sa hore, nad
niekým) patrilo k osloveniu kráľov, príslušníkov privilegovaných vrstiev, eminencia,
(eminencia – vyvýšenina) ctihodnosť, charakterizovali funkcie v katolíckej cirkvi a slovo
dôstojník patrilo veliteľom, vojenským pánom v armáde. Silu privilegovaného postavenia
nositeľa takejto roli umocňovalo nosenie špeciálneho odevu a celý systém pravidiel
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správania sa k tejto osobe napr. dvorný protokol. Táto dôstojnosť nemusela a nemusí
súvisieť s hodnotou človeka ako takého, len s jeho sociálnym a spoločenským postavením,
do ktorého sa narodil, alebo ho získal. Aj v súčasnosti, hlavne u staršej generácie pretrváva
úcta k spoločenským postom.
2. Kmeňová dôstojnosť je spojená s dôstojnosťou jedincov ako príslušníkov rodiny, kmeňa,
národa, fanklubov, športových a iných organizácií ľudí. Jedná sa o biosociálnu
determináciu, ktorá sa označuje termínom noscentrizmus. Hodnota človeka závisí od
hodnôt skupiny a jeho hodnota sa obmedzuje na rešpektovanie mravov a osvojenie si
hodnôt skupiny. Dôstojnosť v tomto prípade chápeme ako mravný status určitej skupiny v
odlišnosti od iných ľudských spoločenstiev.“Najzrejmejším vyjadrením kmeňového étosu je
pojem cti.“ (Seiler, Seilerová, 2010, s. 22) Zveličovanie významu etnického hľadiska,
nadmerné preferovanie určitého etnika nazývame etnocentrizmus. Členovia skupiny
považujú svoju kultúru, hodnoty za najdokonalejšie, čo im umožňuje nadraďovať sa nad
ostatných.
3. Ľudská dôstojnosť človeka - pri skúmaní ľudskej dôstojnosti vznikajú rôzne otázky,
napríklad, čo je vôbec dôstojnosť, na základe čoho môžeme hovoriť o dôstojnosti niečoho
alebo niekoho, aké sú to vlastnosti a hodnoty tvoriace dôstojnosť, v čom spočíva hodnota
ľudskej bytosti?
V. Gluchman charakterizuje dôstojnosť ako súbor určitých cenných vlastností a hodnôt,
ktoré majú primárnu hodnotu. z toho vyplýva, že aj dôstojnosť má primárnu hodnotu. Na
otázku, na základe čoho máme teda rešpektovať aj ostatné bytosti, ktoré nie sú osobami alebo
mravnými subjektmi, odpovedá, „že na základe toho, čo je spoločné všetkým bytostiam,
vrátane ľudských bytostí a to je život.“ (Gluchman, 2005, s. 183) Má život sám o sebe nejakú
hodnotu? „Hodnota a význam ľudského života spočíva v tom, že je, teda že existujeme, že
žijeme, pretože to je základný predpoklad všetkého ostatného..primárna hodnota ľudského
života spočíva v jeho existencii, v žití.“ (Gluchman, 2005, s.185) Majú všetky formy života,
všetky ľudské bytosti rovnakú dôstojnosť? Ak budeme tvrdiť, že nie, potom vznikne otázka aké
sú kritériá miery dôstojnosti.
Ako kritérium pre mieru dôstojnosti pre jednotlivé formy života Gluchman určil miesto
na stupnici evolučného vývoja. Najvyššie postavenie na tejto stupnici má ľudský druh, teda
najvyššiu dôstojnosť pripisuje ľudskému životu.
Miera dôstojnosti u dospelých jedincov, mravných subjektov, závisí od ich správania sa
a konania. „Od toho ako sa správame a konáme, aké dôsledky vyplývajú z nášho správania
a konania, takú máme aj mieru ľudskej dôstojnosti a rešpektu zo strany iných.“ (Gluchman,
2005, 179)
M. Nemčeková chápe dôstojnosť „ako pojem morálneho vedomia, ktorý vyjadruje
predstavy o hodnote ľudského jednotlivca ako bytosti rovnocennej, rovnoprávnej, slobodnej
a autonómnej. Na základe tohto môžeme predpokladať, že dôstojný prístup k človeku
znamená:
 prejavovať úctu k hodnote ľudskej bytosti, jej osobitosti a individualite, vrátane jej
ochrany;
 rešpektovať slobodu, ktorá je špecifickým znakom ľudského bytia, ide nie len o slobodu
rozhodovať o sebe, priamo alebo sprostredkovane, na základe vôle, nezávislej od
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donútenia, ale aj o využitie ľudských dispozícií vo vzťahu k prírodnej a spoločenskej
určenosti;
 spravodlivosť (sociálnu, individuálnu) nežiadať ani nedostávať viac z hľadiska osobnej
výhody, čo nevylučuje kompenzácie nevýhody. Ide o rozdeľovanie hodnôt na základe
rovnosti nie ako rovnakosti, ale ako rovnocennosti;
 rovnoprávnosť (opak diskriminácie), ktorú možno chápať aj ako spravodlivosť
z hľadiska realizácie ochrany práv i povinností;
 vytvárať možnosti pre uspokojovanie potrieb a záujmov ľudí.“ (Nemčeková, 2001, s.
306)
Náš názor je, že ľudská dôstojnosť prináleží každému ľudskému jedincovi. Prejavuje sa
ako morálny vzťah k sebe samému, k spoločnosti a k jednotlivcovi. Od morálneho konania
človeka závisí miera jeho dôstojnosti a úcty. Na chápaní dôstojnosti sa zakladajú požiadavky
jednotlivca voči: sebe samému - konať tak, aby človek neponížil svoju dôstojnosť spoločnosti vyžadovať dodržiavanie a ochranu svojich práv, ktoré majú zaručiť dôstojný život. Ak mieru
ľudskej dôstojnosti chápeme ako morálne konanie človeka, potom uvedomenie si vlastnej
dôstojnosti úzko súvisí s výchovou a teda tvorí podstatný obsah predmetu etická výchova.

HISTORICKÉ CHÁPANIE ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI
Spolu s rozvojom ľudskej civilizácie sústreďuje človek pozornosť aj na seba, skúma seba
z rôznych stránok svojej činnosti, spolunažívania a bytia. Spolu s filozofiou sa rozvíjala aj etická
teória a jej antropologická línia.
V krátkom exkurze do dejín etických myslení budeme sledovať názory mysliteľov na
človeka, s hľadiska jeho hodnoty a ľudskej dôstojnosti.
S rozvojom poľnohospodárstva, remesiel, so vznikom deľby práce vznikajú prvé
civilizácie. V období starogréckej a v starorímskej spoločnosti sa formuje systém filozofickoetického myslenia. Začiatky antického myslenia boli úzko spojené s prírodou, kozmom,
z ktorého vychádzali aj mravné zákony. V ďalšom období sa filozofia odpútava od týchto
predstáv a problémy človeka skúma hlavne:
 vo väzbách ku spoločnosti, v ktorej človek žil
 v duchovnej činnosti, založenej na rozume a poznaní
Pojem ľudskej dôstojnosti v antike ešte nenachádzame. Hodnota človeka sa odvodzuje
z jeho postavenia v mestskom štáte. Napríklad Demokritos tvrdí, že mravné idey vychádzajú
z ľudskej prirodzenosti a človek/ slobodný Grék/ nie je izolované indivíduum, ale je občanom
polis, ktorý je jeho oporou, od neho všetko závisí. So zánikom štátu zaniká všetko s ním. Aj
Platón uvádza spravodlivosť ako základnú cnosť, ktorú zaručuje štát – celoštátna cnosť.
Aristoteles chápe človeka ako spoločenskú bytosť a etické problémy človeka formuje hlavne
ako etiku občana. Vymedzením kritérií morálneho konania na základe slobodnej vôle prispel
k pochopeniu obsahu pojmu ľudská dôstojnosť. Iné chápanie cnosti /hodnoty/ vidíme u
Sokrata. „Poznaj seba samého“predpokladá chápanie človeka ako indivídua, ktorého hodnota
spočíva v poznaní.
V období helenizmu dochádza k ekonomickým a politickým zmenám v gréckych štátoch.
Strata nezávislosti gréckych polis, presmerovala pozornosť filozofie na život jednotlivca. V
učení Epikura hlavným pre človeka je dosiahnutie slasti /pôžitku - hedoné/, neprítomnosť
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bolesti, ktorú dosiahne človek na základe rozvážnosti, spravodlivosti. Podľa neho prirodzené
právo závisí na dohode ľudí.
Základom poňatia dôstojnosti na princípe rovnocennosti v stoicizme je myšlienka
spoločného pôvodu všetkých ľudí. Sú občanmi jedného sveta, jedného kozmického štátu,
podriadení tým istým kozmickým zákonom, ich prirodzenosťou je rozum.(Klimeková, 1993,
s.32) Chápanie dôstojnosti ako prejav najvyššej hodnoty nachádzame u nich v učení
o mudrcovi. Príroda je základnou hodnotu, odkiaľ vyplýva potreba žiť v zhode s ňou, ale v
celom rozsahu je dostupná iba mudrcovi. (Störing, 1991)
Etické koncepcie stredovekého kresťanského západu
Zánikom Západorímskej ríše, vznikom feudálnych výrobných vzťahov sa Európa dostala
do obdobia stredoveku. Panovníci novovznikajúcich štátov preberajú kresťanstvo aj s jeho
centralizáciou, ktorá stála nad hranicami štátov.
Boh vystupuje ako všemocný stvoriteľ, z čoho vyplýva, že najväčšou cnosťou človeka je
pokora pred božským tvorcom.“Podľa kresťanského učenia je každý človek bytosťou
stvorenou, čo implicitne v sebe nesie znak rovnosti.“ (Nemčeková, 2001, s. 304) Človek sa
môže s Bohom rozprávať pomocou modlitieb, čím, kresťanstvo pripísalo individuálnej duši
jedinečnú dôstojnosť. Hodnota človeka, jeho dôstojnosť a jedinečnosť spočíva v slobodnom
rozhodovaní pre večnú spásu. (Nemčeková, 2001, s. 304) k prejavom úcty k dôstojnosti človeka
môže poslúžiť aj kresťanské chápanie lásky k blížnemu.
Etické názory renesancie a humanizmu
Filozofické myslenie tejto epochy bolo ovplyvnené rozvojom prírodných vied, medicíny,
matematiky, mechaniky, vznikom novej kozmológie M.Koperníka a geografickými objavmi.
Formovanie názorov renesančných mysliteľov, tak ako to vyplýva zo samotného názvu,
ovplyvnili myšlienky antiky, čo znamenalo návrat k problémom človeka v jeho skutočnom žití.
Viera v neobmedzené možnosti vzdelávania vytvárala predpoklad pre vznik úcty a dôstojnosti
človeka. „Prvýkrát bol pojem ľudskej dôstojnosti svetonázorovo tematizovaný. Jeho
interpretačným jadrom je paradigmatický pojem tvorivosť, odvodený od tvorivosti Stvoriteľa
vesmíru a človeka.“ (Seiler, - Seilerová, 2010, s. 34) Giovani Pico della Mirandolla v diele
o dôstojnosti človeka, pri vysvetľovaní biblického stvorenia človeka na obraz Boží, dospel
k názoru, že človek je bytosť univerzálna a otvorená voči svetu. Po tom, čo stvoril človeka ako
výtvor neurčitej podoby, postavil ho uprostred sveta a prehovoril k nemu: „Neurčili sme ti ani
isté sídlo, ani vlastnú tvár, ani nijakú povinnosť, ó Adam, aby si mal miesto, tvár a vlastnosti,
ktoré chceš mať a ovládať.“ (Seiler, - Seilerová, 2010, s. 29) Ak by sme to zhrnuli, dôstojnosť
človeka vyplýva z jeho schopnosti aktívne sa sebautvárať ako morálna bytosť, v súlade s Božím
obrazom ako najvyššej hodnoty.
Etické teórie novoveku
V 17. a hlavne v 18. storočí vznikla potreba k problémom prírody, spoločnosti a samého
človeka pristupovať nový spôsobom. Vzťah filozofie, vedy k vonkajšiemu svetu, k základným
ľudským činnostiam sa zakladá na empirickom skúmaní a racionálnom dokazovaní. Filozofia
človeka skúma ľudskú prirodzenosť. Pojem prirodzenosti dopĺňa poznatkami o fyzických,
prírodných vlastnostiach ľudského tela a súčasne ho chápe ako rozumnú časť človeka.
Rozumnosť bola ponímaná ako podstata človeka, ktorá ho odlišuje od živočíchov, ale zároveň
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ju nemožno oddeliť od zmyslovosti, čím je spätá s prírodou. Medzi ďalšie vlastnosti ľudskej
prirodzenosti patrili rovnosť ľudí, túžba po slobode a sebazachovanie.
Pred filozofmi stála praktická úloha zmeniť spoločnosť a štát na základe poznania
zákonov, ktoré riadia ľudskú prirodzenosť. (Klimeková, 1991, s. 199) Požiadavky rovnosti,
slobody prestali byť požiadavkami mravného rozhodovania, ale stali sa požiadavkami
spoločensko-politického hnutia, ktorého cieľom bolo zabezpečiť občianske práva a slobody.
Vo filozofii J. Locka s pojmom ľudská prirodzenosť sú späté pojmy prirodzené právo
a prirodzený zákon, podľa ktorého sú si všetci ľudia rovní a nezávislí. Úlohou štátu je
ochraňovať prirodzený zákon.
„Z hľadiska úcty k človeku bola nepopierateľnou Rousauovou zásluhou znovuobjavenie
antického princípu, podľa ktorého človek nemá byť prostriedkom výroby, ale jej cieľom.“
(Nemčeková, 2001, s. 305)
Podrobne tento princíp rozpracoval Immanuel Kant, ktorý jasne formuluje pojem ľudská
dôstojnosť. Kategorický imperatív, „nepodrobovať bytosť nijakému zámeru, ktorý nie je možný
podľa zákona, čo by mohol vzniknúť z vôle samého trpiaceho subjektu; nikdy ho teda
nepoužívať ako prostriedok, ale zároveň aj ako účel“, (Seiler, - Seilerová, 2010, s. 48) považoval
Kant za základný etický zákon, mravnú zásadu, ktorá núti človeka konať bez ohľadu na osobný
záujem alebo zisk.
1. Ľudskú dôstojnosť chápe ako schopnosť každého človeka racionálne sformulovať, nájsť
hodnotu (maximu), zákon platný pre každú ľudskú bytosť, pre ľudstvo. Prameň ľudskej
dôstojnosti, najvyššia autorita spočíva v suverenite ľudského rozumu.
2. „Ľudská dôstojnosť tkvie v schopnosti byť všeobecne zákonodarcom, i keď
s podmienkou, že sme tomuto zákonodarstvu zároveň podriadení.“ (Seiler, –
Seilerová, 2010, s. 49)
Človek je slobodný subjekt, a jadrom slobôd a práv občana sú všeľudské slobody a práva.
„Keď subjekt pokladá podmienku platnú len pre svoju vôľu, sú subjektívne, čiže maximami. Keď
sa však podmienka poznáva ako objektívna, t. j. platná pre vôľu každej rozumnej bytosti, sú
objektívne, čiže sú praktickými zákonmi.“ (Seiler - Seilerov, 2010, s. 4) Človeka chápal Kant ako:
1. prírodnú bytosť, podriadenú zmyslovosti, žiadostivosti
2. bytosť rozumnú, mravnú, - osobu, ktorá určuje sama seba, je autonómna, schopná
dávať si mravný zákon. „Existuje súcno o sebe, ktoré má absolútnu hodnotu. Je ním i
ba človek a s ním každú rozumový tvor je –účelom sám o sebe-.“ (Seiler, - Seilerová,
2010, s. 47)
Základný zákon čistého praktického rozumu: „Konaj tak, aby maxima tvojej vôle vždy
mohla byť zároveň princípom všeobecného zákonodarstva.“ (Seiler, - Seilerová, 2010, s. 48)
Skutok, čin bude morálny len vtedy, ak vychádza z rešpektovania mravného zákona.
Etické teórie 19. A 20. storočia
Na Kantovu filozofiu nadviazali ďalší filozofovia.
Nemecký filozof Jürgen Habermas predstaviteľ teórie komunikatívneho jednania, vo
svojej filozofii skúma podmienky a formy rozumného rozhovoru ako aj podmienky a formy jeho
narúšania.“Kantov kategorický imperatív pretvoril tak, že ho včlenil do média diskurzu, do
komunikácie.“ (Seiler, - Seilerová, 2010, s. 48) Formálnosť imperatívu nie je prekážka, lebo
ľudia si môžu do tejto formy zaradiť svoje kritérium hodnôt.
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Nemecký filozof a teoretický ekonóm Karol Marx pri skúmaní výrobných vzťahov
buržoáznej spoločnosti, zaviedol pojem odcudzenia práce. Práca v kapitálovom námezdnom
vzťahu stráca svoj pôvodný cieľ - sebarealizáciu človeka, a stáva sa z nej len prostriedok
k uspokojovaniu potrieb. Človek vystupuje ako prostriedok na výrobu tovarov, jeho hodnota sa
meria hodnotami iných vecí - hodnotou pracovnej sily. Miesto ríši mravnej slobody, Marx
hovorí o skutočnej ríši slobody, ktorá vzniká vo voľnom čase, kde sa človek slobodne rozhoduje
a pracuje pre svoj rozvoj – nastáva rozvoj ľudských síl sám sebe účelom. (Seiler, - Seilerová,
2010,)
Problematiku odcudzenia a straty ľudskej dôstojnosti nachádzame aj v prácach iných
autorov napríklad Erich Fromm, nemecký psychoanalitik, v typológii osobností pri vykorisťovateľskej a trhovej charakterovej orientácii osobnosti uviedol, že v 20. storočí táto osoba
sama seba pokladá za tovar, po jej kvalitách musí byť dopyt. Svoju hodnotu odvodzuje od
úspešnosti na „trhu osobností.“ (Seiler, - Seilerová, 2010, s. 51)
Gabriel Marcel, francúzsky filozof, dramatik a kritik, zakladateľ katolíckeho
existencializmu, odcudzenie človeka vidí vo vzťahu k vede a technike.
Ján Pavol II. chápe odcudzenie ako stratu dôstojnosti, hodnoty a veľkosti osoby v sebe
samom i v druhých. Odcudzenie jestvuje v rôznych formách vykorisťovania, keď sa ľudia
navzájom využívajú ako nástroje, keď v konkurenčnom boji sa na človeka hľadí len ako na
prostriedok, a nie ako na cieľ. (Seiler, - Seilerová, 2010, s. 15)
Dr phil. Dr Theol. hab. Wolfgang Ockenfels OP, vidí ľudskú dôstojnosť v tom, že človek
má ako obraz Boží svoju vlastnú, jedinečnú hodnotu.
Ludwig von Bertalanffy bol rakúsky biológ, autor všeobecnej teórie života a jeden zo
zakladateľov všeobecnej teórie systémov. Ľudská dôstojnosť podľa neho spočíva vo voľbe
človeka určitej symbolickej štruktúry.
Karl Wolfgang Deutsch bol nemecko-český politológ a teoretik medzinárodných vzťahov.
Dôstojnosť osoby vysvetľuje s pojmami pamäť, od ktorej je závislý autonómny systém,
vedomie, ktoré spája tok informácií o stave rôznych častí systému, druhy informácií o sebe,
o vonkajších častiach, o minulosti a ich kontroly, a schopnosť učiť sa, ktorá utvára nové
usporiadanie v systéme, ktoré vyvolá zmeny v správaní. Dôstojnosť je neprerušované učenie
sa. (Seiler, - Seilerová, 2010, s. 58)
Burrhus Frederic Skinner bol americký psychológ. Bol prívržencom neobehaviorizmu.
Zaoberal sa otázkami programového učenia. Jeho názory na slobodu a ľudskú dôstojnosť
vyvolali živú filozofickú diskusiu v sedemdesiatych rokoch 20. Storočia v USA. Slobodu človeka
chápe v jeho schopnosti formovať a ovplyvňovať svoje sociálne prostredie. Človek je súčasne
tvorca aj produkt kultúry. Miera slobody vôle ľudí je závislá od miery ich schopnosti
produkovať či tvoriť vonkajšie prostredie. Rozhodujúca úloha v procese formovania sociálneho
prostredia patrí jednotlivcovi, ktorý slobodu a dôstojnosť získava v procese tvorby
ovládajúceho prostredia a vo vzťahu podriadenosti voči tomuto ovládajúcemu prostrediu.
(Gluchman, 2001 s. 262)

ETIKA SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV
Jadro etiky sociálnych dôsledkov tvoria hodnoty ľudskej dôstojnosti, humánnosti
a morálnych práv, ktoré sú v interakcii s hodnotou pozitívnych sociálnych dôsledkov.
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„Pojem ľudská dôstojnosť vyjadruje jednak schopnosť vnímať hodnotu iného človeka bez
ohľadu na jeho pohlavie, rasu, svetonázor či náboženské presvedčenie, ako rovnocennú
hodnote akú pripisujeme sami sebe – ontologický rozmer, ktorý vyplýva z prvotnej idey, že
dôstojnosť je odvodená z faktu ľudskej existencie.
Na druhej strane vyjadruje schopnosť reflexie jeho mravných a osobnostných kvalít.
Tento pojem zahŕňa v sebe aj schopnosť sebaúcty jednotlivca voči sebe samému na základe si
uvedomenia vlastných kvalít a schopností - situačný rozmer, na základe správania jednotlivca
možno určovať aj mieru dôstojnosti, ktorá prináleží každému jednotlivcovi. (Gluchman, 2001, s.
264)

DODRŽIAVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV AKO PODMIENKA PRE ĽUDSKÚ
DÔSTOJNOSŤ
Pojem ľudská dôstojnosť má historicko-spoločenský rozmer. Jeho obsah je najlepšie
vyjadrený v ľudských právach. Otázka nastolenia ľudských práv a ich ochrany zo strany štátu
zreteľne prvýkrát vystúpila do popredia v obdobiach buržoáznych revolúcií. Okovy feudálnych
spoločenských vzťahov nevyhovovali potrebám rodiacej sa novej spoločnosti. Vznikajúce
spoločenské vrstvy, subjekty si v týchto rušných časoch vytvárali obraz o svojej dôstojnosti
uvedomujúc si, že sú bytosti rovnocenné, rovnoprávne, slobodné a autonómne. Deklarácia
nezávislosti z roku 1776 vyhlasovala rovnosť všetkých ľudí, právo na život, slobodu a osobné
šťastie, právo ľudu byť nositeľom politickej moci v štáte. Spomínané heslá sa v podobe práv
a slobôd dostali do Ústavy USA z roku 1787. V roku 1791 bola do nej zahrnutá aj listina práv
(Bill of Rights), ktorá obsahovala politické práva a osobné slobody občanov. Na európskom
kontinente došlo k vyhláseniu občianskych práv a slobôd prvý raz v buržoáznej Francúzskej
revolúcii roku 1789, a to v Deklarácii práv človeka a občana. Prvý článok zakotvoval slobodu
a rovnosť ľudí, druhý hovoril o zachovaní “prirodzených” a nescudziteľných práv človeka, tretí
článok vyhlasoval suverenitu ľudu a posledný, sedemnásty článok zakotvoval právo
súkromného vlastníctva. Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789 sa stala súčasťou i prvej
Ústavy Francúzskej republiky z roku 1791.
Po druhej svetovej vojne Organizácia Spojených národov prijala Všeobecnú deklaráciu
ľudských práv. Na tento dokument nadviazali všetky následne prijaté dokumenty týkajúce sa
ľudských a občianskych práv európskych inštitúcií a európskych štátov. Slovenská republika
zakotvila ľudské a občianske práva v Ústave SR.
Samotný dokument treba chápať ako historicko-spoločensky determinovaný,
zodpovedajúci dobe, v ktorej vznikol. A miestu, kde a pre koho vznikol./ euroatlantické
kultúrne spoločenstvo/ Deklarácia napriek svojim vyhláseniam, že práva sú univerzálne,
všeobecne platné pre každého ľudského jedinca nezávisle od kultúrneho spoločenstva v
ktorom žije, neobsahuje hodnoty života všetkých kultúrnych spoločenstiev. Seiler – Seilerová
uvádzajú príklad z roku 2005, keď dánsky denník uverejnil karikatúru proroka Mohameda
s bombou v tvare turbana. Autor karikatúry vychádzal z práva slobody prejavu a tlače, ale
arabský svet to pokladal za „kultúrny terorizmus, nie slobodu prejavu“. Nakoniec Európsky
parlament prijal rezolúciu požadujúcu rešpektovanie slobody slova tak, aby neurážala
náboženské cítenie a dbala na osobnú zodpovednosť. O univerzálnosti ľudských práv môžeme
hovoriť v súvislosti s dôstojnosťou človeka. Každému človeku pripisujeme určitú dôstojnosť,
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preto každý človek má svoje ľudské práva. Konkrétna forma a obsah ľudských práv v súčasnosti
ešte stále odráža zvyky, tradície, morálku určitej kúltúry, nie celého ľudstva a preto sa nedá
hovoriť, že sú univerzálne, i keď vývoj ľudskej spoločnosti smeruje k ich univerzálnosti. Status
univerzálnosti ľudských práv je historický proces ich akceptácie všetkými kultúrnymi
spoločenstvami súčasného ľudstva. (Seiler, - Seilerova, 2010) Kultúrno-historické súvislosti
ľudských práv a slobôd sú zjavné pri niektorých právach. Napríklad : ČLÁNOK 25
Každý má právo na životnú úroveň primeranú zdraviu a blahobytu jeho i jeho rodiny,
rátajúc do toho potravu, šatstvo, bývanie, lekársku opateru a nevyhnutné sociálne služby,
právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri
ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré vznikli
okol.nosťami nezávislými od jeho vôle.
Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc. Všetky deti, či
manželské, či nemanželské, požívajú rovnakú sociálnu ochranu. (Všeobecná deklarácia
ľudských práv)
Realizácia tohto práva je v rôznych štátoch rozdielna, nakoľko aj predstavy o životnej
úrovni ľudí, zodpovedajúcim ich osobnej dôstojnosti sú iné, a to nie len v rôznych kultúrnych
spoločenstvách, ale aj medzi štátmi jedného spoločenstva. Dôležité pri dodržaní tohto práva je,
že štáty majú definované životné minimum, pod ktoré by rodiny nemali klesnúť, čo je
garantované štátom.
Základ pojmu ľudská dôstojnosť vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN môžeme
nájsť v niekoľkých článkoch napr.: „každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť;
nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestu; nikto nesmie byť svojvoľne zatknutý, zadržaný alebo vyhostený;
nikto nesmie byť svojvoľne zbavený vlastného majetku, každý má právo na vlastný majetok, na
slobodu myslenia, svedomia, náboženstva, na slobodu presvedčenia a prejavu, má právo
prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na
hranice; každý člen spoločnosti má právo na sociálne zabezpečenie a na to, aby prostriedkami
štátu bola zabezpečená realizácia hospodárskych a kultúrnych, sociálnych práv nevyhnutných
pre dôstojnosť a slobodný rozvoj osobnosti; každý, kto pracuje, má právo na spravodlivú
a primeranú odmenu, ktorá zabezpečuje jemu samému i jeho rodine životnú úroveň
zodpovedajúcu ľudskej dôstojnosti, doplnenú v prípade potreby inými prostriedkami sociálnej
ochrany. Každý má právo na vzdelanie, ktoré musí byť bezplatné prinajmenšom v
elementárnych a základných stupňoch.“ (Seiler, - Seilerová, 2010) Ľudské slobody a práva majú
formu filozoficko-právneho zovšeobecnenia historického procesu emancipácie ľudského
indivídua v európskej civilizácii. Tomuto procesu zodpovedajú aj tri generácie ľudských práv.
Vývoj spoločností, zbližovanie rôznych kultúrno- politických okruhov si vyžaduje dopĺňať
legislatívu štátov o ďalšie práva a slobody.
Ľudské práva sú oprávnenia priznané jednotlivcovi, ktoré mu umožnia plne využívať
svoje schopnosti, inteligenciu, talent a znalosti na uspokojenie duchovných i iných túžob
a cieľov. Sú také podstatné pre dôstojnosť a autentickosť ľudskej bytosti, že by ich mala
rešpektovať každá politická moc. Vzťah jednotlivca a politickej moci vychádza z predstavy
zmluvnej koncepcie. Zmluvná koncepcia obsahuje štyri základné prvky: racionálnosť,
prirodzený stav, prirodzené právo a spoločenskú zmluvu.
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Ľudská dôstojnosť osobnosti je garantovaná spoločnosťou, štátom prostredníctvom
právnej a morálnej autority ľudských práv. Dodržiavaním ľudských práv chránime ľudskú
dôstojnosť. Ochranu ľudskej dôstojnosti zaručuje :
1. právny poriadok štátov, ktorý konkretizuje a prispôsobuje základné ľudské práva
a slobody na svoje podmienky
2. étos spoločnosti, ktorá svojím mravným poriadkom ochraňuje dôstojnosť člověka
3. jednotlovec sám, ktorý si uvedomuje svoju dôstojnosť a chápe svoje práva spolu so
svojimi povinnosťami voči sebe, druhým, ale aj štátu (Seiler, - Seilerová, 2016)
Tu vidíme poslanie etickej výchovy naučiť žiakov, že morálny status človeka má vždy dve
stránky: práva a povinnosti. Ak tieto dve stránky nie sú v súlade, potom klesá aj miera
dôstojnosti človeka.

MIESTO SKÚMANEJ PROBLEMATIKY V UČEBNÝCH OSNOVÁCH ETICKEJ
VÝCHOVY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo
s účinnosťou od 1. septembra 2013 revidované Štátne vzdelávacie programy.
Na stredných odborných školách, stupeň vzdelávania ISCED 3A, pre predmet etická
výchova bol schválený nový vzdelávací štandard, ktorý obsahuje charakteristiku predmetu,
ciele predmetu a výkonnostný a obsahový štandard. Obsah učiva je rozdelený do šiestich
tematických celkov:
 Komunikácia
 Dobré vzťahy v rodine
 Dôstojnosť ľudskej osoby
 Etika sexuálneho života
 Etika práce
 Prosociálne správanie
Problematike predkladanej práce je venovaný v predmete etická výchova jeden
tematický celok, približne 10 vyučovacích hodín. Otázky hodnoty človeka, ľudská dôstojnosť sa
spomínajú už v samotnej charakteristike predmetu, kde sa uvádza“Poslaním povinne
voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou
a hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie.“Z cieľov
predmetu v tomto tematickom celku venujeme pozornosť:
 rozvíjaniu sebaoceňovania a sebaovládania
 uznaniu za najvyššiu hodnotu život človeka a všetko, čo ho rozvíja Obsahový štandard
zahŕňa nasledovné podtémy:
o pôvod dôstojnosti ľudskej osoby
o princíp jedinečnosti, neopakovateľnosti, nenahraditeľnosti ľudskej osoby
sebaúcta, sebaovládanie, rešpekt voči iným
o akceptácia ľudí s rozdielnosťou vo svetonázore, sexuálnej orientácii, zvykoch,
kultúre autorita – jej pôvod a dôvody
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1. Pôvod dôstojnosti ľudskej osoby, princíp jedinečnosti, neopakovateľnosti,
nenahraditeľnosti ľudskej osoby
Otázkam dôstojnosti ľudskej osoby a etickým princípom je venovaná prvá a druhá časť
tejto práce. Tak ako v práci aj na hodinách etickej výchovy so žiakmi hľadáme odpovede na
otázky: Čo je človek? Akú má človek hodnotu? Koľko stojí človek? Akým/ ktorým ľuďom
preukazujeme vážnosť a úctu:. Sú všetci ľudia dôstojní, alebo len niektorí? Od čoho závisí moja
dôstojnosť? Prečo je každý človek jedinečný nenahraditeľný? Odpovede na tieto otázky by mali
priviesť žiakov k pochopeniu, že najväčšou hodnotou je život sám a je na nich ako s touto
hodnotu v živote naložia. Miera ľudskej dôstojnosti závisí od ich správania, konania ako v
príbehu s biblickými talentami: jeden ich zakopal, druhý premrhal a tretí ich rozmnožil. Etickej
zásade dôstojnosti ľudskej osoby odporuje každé konanie, ktoré ohrozuje život, zdravie
a bytostnú integritu konkrétneho človeka. V tejto časti môžeme preberať problémy ochrany
života – trest smrti, interrupcie, eutanázia a v neposlednom rade otázky ekologické.
2. Sebaúcta, sebaovládanie, rešpekt voči iným
Podľa Virgínie Satir sebaúcta je samostatný psychický základ dôstojnosti človeka.
„Integrita, poctivosť, zodpovednosť, súcitenie, láska a kompetencia – to všetko sa prejavuje u
ľudí, ktorých sebaúcta je vysoká. Cítime, že na nás záleží, že svet je lepším miestom, pretože
sme tu my. Máme vieru vo vlastné schopnosti. Vieme požiadať o pomoc, ale veríme, že sa
vieme sami rozhodovať a sme si napokon svojim najlepším zdrojom. Vedomí si svojej ceny, sme
ochotní vidieť a rešpektovať hodnotu iných, Vyžaruje z nás dôvera a nádej. Svoje city
neobmedzujeme nijakými pravidlami. Vieme, že nemusíme vždy konať na základe svojich citov.
Máme možnosť voľby. Svojou inteligenciou ovládame svoje konanie. Vyžaruje z nás dôvera
a nádej.“ (Kusý, Stredlová, 2003, s.28)
3. akceptácia ľudí s rozdielnosťou vo svetonázore, sexuálnej orientácii, zvykoch, kultúre
V tejto časti hodín etickej výchovy nastolíme otázky ochrany ľudských práv a slobôd
pričom sa nevyhneme otázkam rasizmu, xenofóbie.
V krátkosti sme vymenovali námety na jednotlivé hodiny etickej výchovy. Výsledkom by
malo byť dosiahnutie výkonových štandard : objasniť význam dôstojnosti ľudskej osoby rozlíšiť
silné a slabé stránky svojej osobnosti prejavovať sebaúctu v bežných situáciách vysvetliť dôvody
rešpektu voči ľudskej osobe akceptovať inakosť v oblasti názorov, sexuálnej orientácie, zvykov,
kultúr uznávať dôležitosť autority.

ZÁVER
V práci sme sa venovali problémom človeka a jeho dôstojnosti. Dôstojnosť človeka
chápeme ako primárnu hodnotu, nezávislú od samotného človeka, ktorá spočíva v ľudskej
existencii. Dôstojnosť teda prislúcha každej ľudskej bytosti. Rozdiel medzi ľuďmi je v miere
dôstojnosti, koľko úcty mu pripisujú iní ale aj on sám a v rôznych stupňoch sebauvedomenia si
svojej dôstojnosti.
Cieľom práce bolo analyzovať vývoj chápania ľudskej dôstojnosti v rôznych historických
obdobiach a vysvetliť činitele, ktoré ľudskú dôstojnosť (pozitívne alebo negatívne) ovplyvňujú.
Skúmaním histórie rozvoja pojmu ľudská dôstojnosť, sme prišli k záverom:
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1. pojem dôstojnosť človeka je kultúrnohistoricky determinovaný, ľudia počas
formovania vlastných spoločenských systémov si vytvárali aj predstavy o vlastných
hodnotách, teda aj o svojej dôstojnosti
2. konkrétny obsah pojmu ľudská dôstojnosť závisí od konkrétnych hodnôt, spôsobu
života, morálneho étosu konkrétneho kultúrneho spoločenstva
3. samotný pojem je svetonázorovo rôzne interpretovaný
Ľudská dôstojnosť je mravná kategória a odráža vzťah jednotlivca k spoločnosti,
k ostaným ľuďom, ale aj k sebe samému. z toho vyplýva:
1. od morálneho konania a správania závisí aj miera hodnoty, dôstojnosti každého
človeka
2. pri formovaní morálky jednotlivcov zohráva významnú úlohu výchova
3. úlohou výchovno-vzdelávacieho pôsobenia škôl je uplatňovať princíp dôstojnosti, teda
formovať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, realizujúcou
prosociálne správanie, čo zodpovedá charakteru etickej výchovy
Konkrétnou formou vyjadrenia ľudskej dôstojnosti sú ľudské práva. Ľudské práva a teda
aj ľudskú dôstojnosť môžu porušiť len ľudia. Preto medzi činitele, ktoré sa podieľajú na
ovplyvňovaní ľudskej dôstojnosti zaraďujeme:
1. ľudské práva ako vzťah jednotlivca k politickej moci, ktoré predstavujú určité pravidlá
hry, ktoré musia rešpektovať vládnuci aj ovládaní
2. rozsah ochrany ľudských práv zo strany štátu, medzinárodných organizácií a aj
mimovládnych organizácií
3. rešpektovanie povinností, vyplývajúcich z ľudských práv ich nositeľmi
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KTO SOM? (FILOZOFICKÁ REFLEXIA)
Lucia MACKOVÁ
Abstrakt
Práca je filozofickou reflexiou otázky podstaty človeka, ktorá je vyjadrená otázkou Kto som?
Zasahuje do širšieho rámca filozofickej antropológie a transformuje danú otázku na otázku Kto/čo je
človek? Vytvára sa ďalšie množstvo iných otázok, ktoré sa snažia obsiahnuť podstatu človeka. Ponúka
názory, ktoré sa formovali a vyvíja už od prvého ľudského tvora pred niekoľko miliónmi rokov po
súčasnosť. Na základe filozofickej reflexie, kultúrnych vplyvov, vplyvu vedy sa osobnosť stáva
čitateľnejšia. Sebareflexia, objavenie, definovanie a začlenenie Ja, pomáha nájsť cestu k sebapoznaniu,
k hodnotám, k prosociálnosti v etickej výchove v tematickom celku Človek a hodnoty (7. ročník ZŠ) –
Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity.
Kľúčové slová: filozofická reflexia, človek, jedinečnosť, identita, sebaúcta, sebapoznanie, idea,
duša, duchovnosť, telo, hmota, obraz človeka, sebauvedomovanie, sebahodnotenie, vôľa, intuícia, stroj,
zviera, antropológia, antropínum, kultúrna evolúcia, výchova, prosociálnosť, hodnoty, sebaláska,
mravnosť, sebauvedomenie, morálka, osobnosť, dôstojnosť

ÚVOD
Kto som? Som človek, spoločenská bytosť, ktorá sleduje cestu po ktorej kráča, aby sa
dostala k cieľu. Otázka sa domáha odpovedi. Ale Kto alebo čo je človek? Kladením otázok
vznikajú stále nové otázky. Na úvod si pomôžem slovami K. Jaspersa, že ak sa naučíme správne
pýtať, tak každá otázka, až po tú poslednú (hoci tiež bez odpovede), nikdy nezostane prázdnou
otázkou.
Cieľom práce je odpovedať človekovi na otázku o človeku pre človeka, ktorý sa pýta Kto
som?, jedinca s vlastnou identitou, pozitívnym a jedinečným vzťahom k životu. Osobnosti ktorá
sa snaží o jednotnosť v myslení a konaní v súlade s reakciou spoločnosti.
Sme súčasťou spoločenstva, sme subjekt aj objekt vo svojej podstate. Tých koncov, ktoré
nás majú priviesť k „celému“človeku, je viacej, ako tvrdí Max Scheler; pretože človek je nielen
duchovná bytosť ale aj bio-psycho-sociálna. Sledujeme túto cestu ľudskými dejinami, ktorá je
nasmerovaná zmenou hodnôt a spoločenskými vzťahmi.
Filozofická reflexia je prostriedkom mojej sebareflexie. Ja – človek sa stávam subjektom
aj objektom poznávania. Dnešný, súčasný človek, „vec osebe“sa mení na „vec pre seba“.
(Hegel) a tak som niekedy podľa činnosti homo laborans, homo faber, homo oeconomicus,
homo ludens, homo aestheticus, homo sapiens, homo loquens, homo pictor a pod.
Práca je rozdelená do šiestich kapitol, ktoré cyklicky na seba nadväzujú a človeka sa
snažia zachytiť v celku. Prvá kapitola sa venuje vymedzeniu základných pojmov, odpovedá na
dôležitosť hľadania vlastnej jedinečnosti a identity prostredníctvom filozofie. Cez filozofickú
antropológiu, druhá kapitola, ponúka obraz človeka v historickom pohľade. Ukazuje smer,
ktorým nás správne kladenie otázok provedie. Pohľad na človeka ako celok (napr. bytie – ja –
idea), je v ďalšej - tretej kapitole, z historickej podoby zachytený dobou „dneška“. Užšie
zadefinovanie človeka a hľadanie jeho koreňov, sa čitateľovi ponúka v štvrtej kapitole. Človek
a jeho miesto vo vesmíre, či je zviera alebo skôr stroj, pomáha vysvetliť aj zakladateľ
filozofickej antropológie Max Scheler. Vybrané antropína, vlastnosti vyskytujúce sa len u
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človeka, v piatej kapitole, sú doplnené o miesto človeka v umení. Záverečná kapitola je
venovaná začleneniu filozofickej antropológie do etickej výchovy, ktorá má ťažisko v
prosociálnosti. Človek so svojimi hodnotami môže pomôcť vychovať „ideálneho“človeka cez
pochopenie vlastnej hodnotovej reflexie. Myšlienky a postoje smerujú k sebaoceňovaniu a
k objaveniu vlastnej identity aj v etickej výchove v tematickom celku Človek a hodnoty.
Kto som? Som empatický človek, ktorý si zasluhuje úctu, ten, kto berie do úvahy pri
rozhodovaní aj potreby a legitímne záujmy človeka a spoločnosti. Správam sa morálne
a prosociálne. Zároveň som učiteľ, ktorý sa snaží vo svojom duchu vychovať osobnosti, ktoré
budú tiež tvorcami „civilizácie ducha a lásky“.

FILOZOFICKÁ REFLEXIA
Hľadať odpoveď na otázku Kto som? sa nedá ináč iba filozofovaním. Na základe vlastnej
logiky sa rozvíja ľudské uvažovanie. Pri tomto hľadaní však vzniká celý rad nových otázok: Kto
som? Čo je ten svet v ktorom žijem? Aké miesto v ňom zaujímam ja? Aký je zmysel života? Čo
je to pravda? Čo je to spravodlivosť? Aký je môj vzťah k prírode? Sú moje schopnosti
dostatočné, na orientovanie sa v okol.itom svete? Osobná reflexia potrebuje vždy nové
nastoľovanie otázok, formulovanie odpovedí, vysvetľovanie pojmov. Filozofia - „rušiteľka
pokoja“, hľadá odpovede aj vedeckými metódami. Opisuje myslenie, „ducha“človeka.
S prihliadnutím na vedecké a historické skúsenosti vieme, že človek je mysliaci tvor už od
pradávna. Práve filozofia, reflexívna veda, nám na kladené otázky pomáha nájsť odpovede.
A každá filozofická reflexia je zároveň sebareflexia. Tým sa ale vytvára paleta filozofických
problémov, myšlienok a sporov. Ľudský problém, ktorý nájdeme u každého filozofa, viedol
k vytvoreniu filozofickej disciplíny – filozofickej antropológie. Táto náuka si vytvára o človeku
svoju duchovnú reflexiu v „historickom priestore“. (Šlosiar, 2002)
Filozofická antropológia chápe správanie človeka; človeka, ktorý si vo svojom prostredí
vytvára vlastné hodnoty. Človeka sa snaží postihnúť v celistvosti jeho bytia. Čo tvorí prirodzený
svet človeka? Je človek dobrý? Aké je miesto človeka vo vesmíre? Ako vplýva na človeka
kultúra? Je človek slobodný? a tak sa pýta človek na človeka, pýta sa na svoju podstatu preto,
lebo si je vedomý samého seba - sám seba duchovne vlastní. Tuší, čo je ľudské bytie. Pýta sa na
svet, hlavne preto, aby objavili vlastnú existenciu.
No Kto/čo je človek? Chápanie človeka ako antrópos v dejinách filozofie je problémom
od čias antickej filozofie. Až na prelome 19. A 20. storočia dielom Maxa Schelera
a existencializmu sa vytvorila samostatná filozofická antropológia, ktorá študuje ľudskú
prirodzenosť. Filozofická minulosť je bohatá. Obraz človeka interpretuje svet umenia, vedy,
kultúry, hodnôt, náboženstva, morálky a pod. Tu, v tejto duchovnej sebareflexii, cez dobu v
ktorej sa myšlienky zrodili, môžeme nájsť reflexie ľudí na človeka, človeka jednotlivca v
spoločnosti, človeka v jednote s prírodou, človeka na obraz boží, človeka stroj, či človeka zvera,
človeka vesmíru, človeka doby. (Seilerová, 1995)
Vo filozofickej antropológii sa človek stáva subjektom aj objektom, vystihuje sa jeho
podstata v celku. z pohľadu antropológie (biologickej, kultúrnej, sociálnej, pedagogickej a i.),
náuky o človeku, hľadáme odpoveď cez otázku Kto/čo je človek? na otázku Kto/čo som?
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HĽADANIE VLASTNEJ JEDINEČNOSTI A IDENTITY
Sebareflexia Kto som? je podstatou každého človeka, ktorý uvažuje sám nad sebou.
Každý človek sa odlišuje od iného jednotlivca. Pevnú a stabilnú identitu človek potrebuje, aby
samostatne fungoval vo svojom živote. Človek koná rozumne a rozvážne, hľadá a nachádza.
Ako povedal Sokrates, keď človek nachádza to, čo je dobré, sám sa stáva dobrým, spravodlivým
a čestným. Uvažovanie, premýšľanie o niečom, či o niekom, sa stáva premýšľaním o sebe.
Vnímať seba, a pochopiť seba samého seba, môžeme v podmienkach a v konkrétnych
životných situáciách. Vtedy si uvedomujeme som sám/sama sebou, jedinečný/jedinečná,
iný/iná ako ostatní. Súčasne sa ale aj potrebujeme zaradiť k iným ľuďom. Vytvárame si vzťah
k iným, aj vzťah k sebe samému. Tieto prepojenia si udržiavame na základe reálnych systémov
hodnôt. Trvá to v čase a v rozličných okol.nostiach. Táto identita sa nazýva aj sebaúctou, ktorá
je viazaná na osobnosť človeka.
Kto som? Som slobodné morálne zviera v rámci somatického a sociálno-psychologického
pozorovania. Človek predsa len o sebe niečo vie. Tým, že sa zaoberá svojím vedomím aj
nevedomým, neustále sa pýta, jeho vlastná existencia súvisí s inými ľuďmi, s „duchovným
dedičstvom minulosti“. (Šlosiar, 2002)
„Ako z hmoty sformované živé bytosti patríme, po prvé, k prírode ako istý druh
živočíchov. Po druhé, ako mysliace, konajúce a tvorivé bytosti sme súčasťou dejín, ktoré
vytvárame a súčasne sme im vydaní napospas. Po tretie, sme obklopujúcim, ktoré v sebe
obsahuje prírodu i dejiny súčasne.“ (Jaspers, 2003, s.46)
Dejiny filozofie, a vôbec ľudstva, sú zároveň aj dejinami poznania a sebapoznania
človeka. Protagoras vyriekol: Človek je mierou všetkých vecí. Kant tvrdil, že poznanie odpovede
na otázku Čo je človek? závisí od konkrétnej osoby, ktorá si filozofické otázky kladie. Spytuje sa
a pátra po sebe samom a tým kráča na ceste k sebapoznaniu. Človek by si mal byť vedomý
samého seba. Mal by poznať svoje silné i slabé stránky a rozumieť svojmu vnútornému
prežívaniu. Taký človek je schopný pochopiť i druhých ľudí a vytvoriť si s nimi vzťah.

NASMEROVANÉ K PODSTATE ČLOVEKA
Človek je najkomplikovanejšia a najzložitejšia bytosť všetkého živého. Väčšina filozofov
venovala mnohé svoje myšlienky človeku. Stará židovská múdrosť hovorí: „Všetko je inak“.
Platónsky trojuholník súvisí s celou filozofickou tradíciou. Tvrdí, že zmysly klamú, že bytie
treba hľadať vo svete ideí, na ktoré sa rozpamätáva naša duša, ktorá cez vnemy a myšlienky
spoznáva pravdu. „Po tisícich rokoch jedny i druhé duše prichádzajú k losovaniu a voľbe
druhého života a každá si volí ten, ktorý chce; tu sa dostáva ľudská duša aj do života zvieraťa a
z neho zas, kto bol kedysi človekom, vracia sa do človeka.“ (Vajda, 1987, s. 26)
Platón od zmyslovosti odlišuje dušu, ktorá je základom javov a pýta sa: Je možné
skutočné poznanie? Dušu spája s ideami, prírodné veci sa na ideách podieľajú. Poznávanie
podľa Platóna je v duchovnom a zmyslovom kladení si otázky pravého poznania v: bytí
(príroda), Ja (duša), idea (absolútno). Vymedzuje súvislosti: bytie – Ja – idea, či príroda –
subjekt – absolútno, alebo svet – duša – Boh. (Príloha 1) V dejinách filozofie sú tieto tri hlavné
smery spojené s veľkými menami filozofov: filozofia bytia - Aristoteles, filozofia Ja - Kant,
filozofia duše - Hegel. (Anzenbacher, 1985) Podstatou človeka je podľa Patóna duša, ktorá má
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vládu nad telom a stretnutie „ja - ty“je vlastne stretnutie dvoch duší. Duša je to určujúce pre
nás, je to pravý človek.
Filozofická reflexia, podľa Anzenbachera, vychádza:
1. Od javov a smeruje k bytiu - onotogická orientácia. Aristoteles nazýva ontológiu „prvou
filozofiu“, je jadrom filozofie. Podľa Aristotela sa látka nepohybuje sama osebe.
Hýbateľnom je forma. Aristotelovou čistou formou, ktorá je všetkého hýbateľom je
akési „božstvo“. Duša je iba formou tela, oživuje ho. Duch je rozumom, schopnosťou
intelektuálneho poznania. Človek má dušu rastlinnú, živočíšnu a ľudskú. Nazval človeka
– človek živočích politický. Človek je spoločenskou bytosťou a má v spoločnosti
vyhradené miesto. Šťastie, blaženosť predstavuje cieľ života a zároveň najvyššie dobro
v rámci spoločnosti.
Človek Tomáša Akvinského nemá prirodzené práva. Od slobodnej vôle boha závisí aj to,
čo je z morálneho hľadiska správne a čo nesprávne. Najvyššou dokonalosťou je bytie, ktoré
existuje samo osebe, ktoré má dôvod bytia v sebe samom – to je Boh. Človek je u neho
korunou tvorstva. Je zjednotením duše ako formy a tela ako látky. „Živé bytosti sú zložené
z látky a formy, pretože sú to akési prirodzené veci. Pozostávajú totiž z tela a duše, ktorá z nich
robí skutočne živé. Teda jedna z tých zložiek musí byť formou, druhá látkou. Telo však nemôže
byť formou, pretože telo nie je v ničom inom ako v látke a v subjekte. Duša je teda formou
a preto nie je telesná, keďže nijaké telo nie je formou.“ (Vajda, 1987, s. 68) Telo je doplnením
duše, vytvára sa celostnosť ľudskej bytosti. Takýto prístup podporuje aj kresťanské učenie
o vzkriesení tela. Dospel k myšlienke, že bez zmyslovej skúsenosti nie je možné poznanie.
Sloboda predpokladá rozumové poznanie. Šťastie spočíva v milovaní Boha ako najvyššieho
Dobra. Človek disponuje slobodnou vôľou, ktorá je predpokladom mravnej zodpovednosti.
2. Zo subjektu (Ja) – transcendentálne orientovanie. Immanuel Kant sa na otázky
o človeku snaží odpovedať vytvorením celostného racionálneho systému. Predmety
podľa Kanta vytára aj činnosť nášho vedomia. Nielen naše poznatky sa prispôsobujú
veciam, ale aj veci sa „prispôsobujú“naši poznatkom. Ak nás niekto upozorní, aby sme
sa pozreli na niečo krásne, už vopred sa pozrieme tým smerom tak, že naozaj uvidíme
niečo pekné. Naše vnímanie predmetov je teda pojmovým, jazykovým vnímaním.
Touto aktívnou činnosťou sa sami zúčastňujeme na vytvorení danej formy vnímaných
podmetov. Pochopil, že rozum chápe iba to, čo sám podľa vlastného návrhu vytvorí.
Že prírodu treba nútiť, aby odpovedala na otázky človeka, pretože rozum hľadá
a potrebuje odpovede. Keď je raz dané uvedomenie si vlastnej existencie, zároveň je
dané aj uvedomenie si existencie vecí mimo nás. Človek sa snaží prekonať hranice
poznateľného sveta. Toto poznanie závisí od podstaty individuálního
„čistého“vedomia. Jednu vec možno nahradiť inou vecou, ale človeka ako človeka nie.
Rozlišuje medzi cenou veci a dôstojnosťou človeka. (Lendvai, 1986)
Kant sa opiera pri hľadaní o fyziológiu človeka, čo s ním robí príroda. Jeho antropológia
z pragmatického hľadiska zase človeka skúma ako slobodne konajúcu bytosť, ktorá urobí zo
seba to, čo urobiť má, alebo to, čo urobiť môže - morálna povinnosť. Čo môžem vedieť? Čo
mám robiť? Čo môžem dúfať? Zaoberá sa temperamentom a charakterom človeka, ktorý sa
snaží vymaniť zo zviazanosti so zvieracou ríšou, chce sa stať ľudsky dôstojný. A tak sa v ľudskej
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spoločnosti riadi rozumovo a prostredníctvom umenia, vied sa civilizuje a zmravňuje. Rozvíja
svoje vlohy dôležité pre existenciu ľudského rodu. (Seilerová, 1995)
3. Začína ideou či absolútnom – ontologický a transcendentálny problém na zrkadle
absolútna. G. W. Hegel sa pýta, ako by bolo možné preniesť kresťanské učenie do
skutočného života, ako by mohol človek nájsť zmierene so skutočnosťou. Jeho učenie
je náuka o javoch, prejavoch vývojových stupňov ducha. Iba v pracovnej činnosti môže
vzniknúť opravdivý subjektívno-objektívny vzťah, len v nej sa utvára sám človek. „Je
historickým prehľadom vývoja individuálneho (subjektívneho), spoločenského
(objektívneho) a ideologického (absolútneho) ducha.“ (Lendvai, 1986, s. 170)
Pôvodnými nositeľmi (absolútneho) ducha boli ľudia gréckeho mytologického
náboženstva. Na toto miesto nastupuje kresťanstvo. Krajina sa stáva krajinou absolútnej idey,
daný svet je len danou „ríšou duchovných zvierat“, v ktorej vládne ustavičný chaos, násilie, boj
a podvádzanie. Heglov idealizmus nie je „subjektívnym“, ale „objektívnym“idealizmom.
Zaoberá sa všeobecným Ja a Neja. Toto prechádza do „inobytia“– do prírody (filozofia prírody).
Napr. živočíšny svet nepochádza z rastlinného sveta, človek nevzniká zo živočíšneho
sveta; ale vznikajú po sebe, z idey. Tá sa prebúdza do sebauvedomenia, až u človek dosiahne
najvyšší stupeň. Človek sa podľa Hegela stáva osobnosťou tým, že si privlastňuje veci. V
spoločenskom živote sa ukáže, do takej miery sa stal človek človekom. Človek vždy koná v
záujme svojich cieľov a náruživostí; ale manipulovaný rozumom, ktorý ho zároveň núti
uskutočňovať aj svoje vlastné ciele. Snaží sa pochopiť dejiny, historickú nevyhnutnosť a v jej
rámci prebiehajúcu ľudskú činnosť. Pretože svet človeka je svetom, ktorý je dielom ľudskej
činnosti, že objekt, stojaci proti človeku, je dielom človeka, výsledkom jeho aktivity. A tak si
človek zároveň vytára aj vlastný odcudzený svet vecí, stojacich proti menu. Slobodný človek
môže byť iba vo svete čistej vnútrajškovosti. (Lendvai, 1986)

FILOZOFICKÁ ANTROPOLÓGIA
Filozofia je lekárom duše. Takéto každodenné myslenie sa stáva vedou. Ak uvažujeme
nad otázkou Kto/čo je človek?, sledujeme cestu sebauvedomenia, sebapoznania i
sebahodnotenia človeka. Na prelome 19. A 20. storočia dielom Maxa Schelera vzniká ako
samostatná disciplína filozofická antropológia. Jej snahou je postihnúť chápanie správania
človeka ako tvora vo svojom sociálnom prostredí, toho, ktorý si vytvára svoje vlastné hodnoty.
Človek je chápaný cez antropológiu v rôznych filozofických učeniach - od stredoveku po
novovek sa chápe v zmysle ideí a predstáv.
Z pohľadu antropológie (grécke slovo antopos´= človek) biologickej, lekárskej,
kybernetickej, pedagogickej, aj sociálnej a kultúrnej, sa človek stáva predmetom vedeckého
skúmania. Tieto výskumy však nevedia postihnúť človeka ako takého. z pohľadu filozofickej
antropológie, náuky o človeku, cez otázku Kto/čo je človek?, sledujeme otázku Kto/čo som? Už
pred objavením sa filozofie bola tradovaná výzva: „Poznaj sám seba!“Cieľom je postihnúť
človeka celkovo. Otvára sa zložitý komplex otázok, na ktoré nie je ľahké nájsť odpoveď. Keď
niečo poznám, z toho ešte nevyplýva, že poznám to, čo jestvuje. Podstata sokratovského
obrazu vo filozofii má sociálno-etický charakter. „Jednotlivé domy sú vždy buď prízemné, alebo
poschodové, tehlové alebo železobeténové atď. Dom „osebe“nie je ani prízemný, ani
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poschodový atď., nemožno ho zmyslovo zobrazovať, možno si ho iba pojmovo myslieť.“
(Lendvai, 1986, s. 19.)

DUCHOVNÉ DEDIČSTVO
Odkiaľ prichádzame? Aké máme miesto? Kam spejeme?
Príroda, dejiny, všetko obklopujúce sa stretáva v človeku. K. Jaspers tvrdí, že:
1. Sme z hmoty sformované živé bytosti, patríme k prírode, ako istý druh živočíchov.
2. Sme súčasťou dejín, ako mysliace, konajúce bytosti. Dejiny vytvárame, ale sme im aj
vydaní napospas.
3. Sme prichádzajúci odniekiaľ, z pomimo prírody, a prostredníctvom prírody a dejín sme
sa stali tým, čím sme teraz.
Už grécke antické myslenie sa snaží identifikovať vzťah človeka k celku sveta, i k sebe
samému. Do 19. A 20. storočia bol človek ako homo sapiens. Ľudský rozum, ako najväčšie
antropínum, bol chápaný podľa obrazu anticko-kresťanského človeka. Starovek nám zanechal
interpretácie človeka a jeho vzťah k svetu v rôznych podobách. Človek mýtického sveta
ovplyvňovaný prírodnými silami, bol ovládaný ale aj vládcom, ktorý sa snažil pomocou rituálov
podmaniť si svet. Bol bytosťou, ktorá statočne vie niesť svoj údel. Táto prvá primitívna
antropológia súvisí s otázkou pôvodu človeka a jeho vzťahu ku kozmu. Kto vládne človeku?
Napr. Zeus je hromom a bleskom. Človek mýtického sveta už má svoju sebareflexiu. (Jaspers,
2003)
Za najstarší obraz sa pokladá obraz človeka v podobe kmeňového symbolu – totemu,
ktorý bol v primitívnych národoch nábožensky uctievaný. Prostredníctvom neho, od určitého
duhu zvierat, ľudia odvodzovali svoj pôvod, reč a rodové zväzky. Prvý človek bol stvorený
z pozemskej hmoty a na obraz samotného Boha. Oživený bol jeho božskou dušou. Podľa
židovsko-kresťanskej tradície sa pôvod človeka posudzuje od prarodičov Adama a Evy, ktorých
stvoril Boh. O vzniku morálneho dobra a zla vypovedá Starý zákon. Človek má nesmrteľnú
dušu, môže byť vzkriesený a odsúdený na poslednom súde. Tieto podoby sú obrazom
sebapoznania a sebahodnotenia. (Seilerová, 1995)
V stredoveku obraz človeka dostal prívlastok homo sapiens. Podľa Platóna má duša tri
zložky: pudovú (v pečeni), vznetlivú (v srdci) a rozum (v mozgu). „Morálne konanie človek
zhodnotil Platón vo svojej ontológii takto: Po morálnom živote sa duša človeka vteľuje od
zvieraťa alebo rastliny; človek, ktorý žil mravne, sa dušou vracia na svoju hviezdu, kde žije
blažene a večne.“ (Seilerová, 1995, s. 27) Podľa Aristotela sa všetko živé skladá z dvoch zložiek:
z tela – látky, z duše – formy. Človek u Aristotela má rozumovú dušu, má schopnosť myslieť
a tým je človek rozumový živočích. Aristotela možno pokladať za zakladateľa psychológie. Vo
svojom diele o duši sa vedecky zamýšľa nad dušou psa, človeka, boha. Tvrdí, že v rastlinách sa
život prejavuje rastom a vyživovaním, v živočíchoch pribúda zmyslová vnímavosť, pohyb a u
ľudí myslenie, ktoré môže byť správne alebo nesprávne. Odlišuje vnímanie a poznávanie. Duša
je všetkým, čo je. (Gálik, 2008)
Názory o človeku ovplyvnil pohľad Tomáša Akvinského. Človeka chápal v pozemských
dimenziách, a jednak rozum človeka odvodzoval od Božského rozumu. Morálne konanie
človeka má byť riadené najvyšším dobrom – Bohom. Tvrdí, že človek sa skladá z duše, ktorá ma
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tri časti: rozumovú, zmyslovú a rastlinnú, a z tela. Podľa neho sa ľudská duša volá rozum alebo
myseľ. Táto duša oživuje telo a sám sa riadi rozumom.
Novoveký filozof René Descartes na rozdiel od Aristotela pokladal dušu za princíp
myslenia, nie života. Ľudské telo za dômyselný stoj a zvieratá za bezduché automaty, ktoré
nemajú nič spoločné s ľudskými predstavami, myslením a cítením. Duchovná substancia je
nezávislá na tele. Základom pre morálne konanie človeka je vôľa. Ľudia sa ľahko mýlia, preto je
potrebné ľudské poznávanie v podobe Boha. Telo je na spôsob stroja. Podobne podľa Kanta
výpovede o človeku vyplývajú z jeho analýzy rozumovej schopnosti, čo má byť základom
akejkoľvek antropológie. Hegel rozum nestotožňuje iba s ľudským rozumom, ale aj so
svetovým duchom, aby zrealizoval svoje cieľ. Čo môžem vedieť? Čo mám konať? V čo smieme
dúfať? V mravnom konaní je existencia nesmrteľnej duše.
Filozofi 19. storočia ľudský rozum už nepokladali za najvyššie antropínum. Prvoradý
význam prikladali citom, pudom, vášňam. Fridrich Nietzsche svojou filozofiou života
zdôrazňoval, že ľudský rozum je závislý na ľudskej duši, ľudská vôľa je súčasťou ľudského
života, ktorý by mal byť hlavnou témou obohatený o zážitky a tvorivosť. Za základ života
považuje vôľu. Odmieta morálku slabých, nadčloveka stavia nad človeka. Človek je len
spojítkom medzi zvieraťom na nadčlovekom. Iracionalitou ľudského života sa zaoberal aj
Kirkegaard. Zaoberal sa nezmyselnosťou ľudskej existencie. Človek je podľa neho jedinečnou
bytosťou, ktorá prechádza rôznymi existenciálnymi skúsenosťami. Myšlienky vychádzajú zo
skúseností, lenže skúsenosť nie je nikdy ukončená. Najprv je zážitok a potom poznanie.
(Seilerová, 1995)

ČLOVEK V ANTROPOLOGICKOM MYSLENÍ
J. Šlosiar píše o troch podobách výkladu človeka v poklasickej filozofii:
1. Voluntaristická filozofia - podľa Schelinga sa človek, ako jedinečná, reálna,
neopakovateľná a individuálna bytosť chápe prostredníctvom iracionálnej vôle – má
svoje bytie, existenciu určenú mimo reality. Je iné bytie len vôľa. Človeka možno
pochopiť z predstavy – zo subjektívneho vedomia. Predstavy o človeku smerujú
k človeku. V ľudskom vedomí, nevedomá vôľa dospieva k vlastnej sebareflexii,
k sebauvedomovaniu. Vôľa je ustavičná túžba, ktorá po dosiahnutí cieľa, smeruje
k ďalšiemu cieľu. Človek tvorí vrchol svetového celku.
Život človeka je plný zápasov, strachu, utrpenia. Predstavuje sa prostredníctvom vôle –
k životu a k moci. Prehodnotením vlastných hodnôt sa rodí vyšší typ „nadčlovek“. V ňom je cieľ
dejín, základná tendencia diania v prírode. Tento nový človek je tvorcom hodnôt, je intelektovo
nezávislý. Hrdinstvo je v činoch. „Nestaraj sa iba o to, aby si žil, ale aby si napredoval, „hovorí
Nietzsche. (Lendvai, 1983)
2. Filozofia života – orientuje sa na život človeka v jeho rozmanitých podobách prežívania
skutočnosti. Zaoberá sa otázkami zmyslu a hodnotami života. Myslenie intuitívne
smeruje do vnútra vedomia človeka, k neosobnému vedomiu. Tvorí podstatu života
a celého vesmíru. Intuícia môže mať podobu filozofickú i umeleckú. V uzavretom
spoločenstve pôsobí sociálny inštinkt – je v morálke, náboženstve, v umení. Iné dva
pohľady na človeka sú: Čo z neho robí príroda? Čo so sebou činí sám človek ako
slobodne jednajúca bytosť. Podľa W. Diltheya je človek prírodou určená bytosť; príroda
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je však pre človeka nemá. Človek je nielen prírodou, ale aj dejinami. Podľa G. Simmela
sú formou bytia peniaze. Filozofický antropologizmus sa zaoberá vnútorným životom.
Stáva sa inšpiráciou pre filozofiu existencializmu.
3. Existenciálna filozofia – má základný pojem existencie a v jej pochopení treba hľadať
odpoveď na otázku Kto/čo je človek? z aktívneho človeka, človeka výrobcu sa stáva
spotrebiteľ. S. Kirkegaard hovorí o človeku jednotlivcovi, ktorý si je vedomý sám seba.
Človek je cieľom sám o sebe. Sebarealizácia človeka sa odohráva vo vývinových
stupňoch, vo vývoji osobného života, vlastnej existencie. (Lendvai, 1983)
Komunikácia je zmyslom pri spolubytí človeka s človekom. Rozum do komunikácie vnáša
pochopenie, objasnenie, zmysly, existenciu. Podľa J.P. Sartra človek nemá dopredu danú
podstatu. Bytie je tým, čím je. Vymedzuje oblasť bytia „o sebe“. Bytie osebe nie je nikdy ani
možné ani nemožné, on je. Vedomie to vyjadrí, že ho nemožno odvodiť z ničoho, bytie osebe je
navyše na večné časy. (Vajda, 1987)
Cieľom filozofie bolo vytvoriť univerzálnu predstavu o človeku.

MIESTO ČLOVEKA VO SVETE
Človek je otvorená bytosť, ktorá sa počas svojho ľudského rodu, pokol.ením, kultúrou
a činnosťami, hodnotovo formovala ako jednotlivec na úrovni svojho spoločenstva.
V podobe zvieraťa, už v mýtickom zobrazení, sa človek reflektuje v prírode. Ďalej sa
utváral s božstvom. Prírodné a spoločenské vzťahy sa zbožstvili. Človek sa definuje na základe
vzťahov: prírodná stránka, spoločenská, duch a hodnoty. (Seilerová, 1995) Už Aristoteles prvý
študoval človeka na základoch faktov z biológie a zoológie. V 18. storoční je človek zaradený do
zoologického systému. Základom výskumu sa stáva jednota človeka s ríšou zvierat. (Šlosiar,
2002)
Antropológia stavia na teórii o evolúcii živej prírody a živočíšnom pôvode človeka
Charlesa Darwina. Dokazuje, že predkov človeka treba hľadať vo svete zvierat. Tvrdí, že človek
a ľudoop mali spoločného predka. Poukázal na jasnú genetickú súvislosť človek a s ríšou
zvierat. Ale biologicky je človek niečím samostatným od zvieraťa. Ak po telesnej stránke
porovnáme človeka so zvieraťom, človek je „vybavený chudobnejšie“. Díva sa na širší horizont,
pretože kráča vzpriamene. Svojou prácou si vytára podmienky pre život, reč, sluch, hmat a chuť
využíva iným spôsobom ako zvieratá. Vytvorené veci sú preňho sebareflexiou – som to Ja.
Zviera žije v inej sebareflexii. Rozdiel je napríklad aj v rodiacich sa cicavcoch. Mláďa zvieraťa sa
rodí viazané na inštinkt a prostredie, ľudské mláďa je zo začiatku neprispôsobivé. Telo sa viaže
na existenciu. „Človek, rovnako ako každý iný živočích, dospel k svojej dnešnej úrovni bojom
o existenciu, ku ktorému ho nútilo jeho rýchle rozmnoženie.“ (Šlosiar, 2002, s. 46) Ale napriek
ušľachtilým vlastnostiam, súcitu, láskavosti, takmer božskému rozumu, úžasným
schopnostiam, nesie na svojej stavbe tela pečať živočíšneho pôvodu.
Pýtame sa na podstatu, úlohu, zmysel nášho jestvovania. Príroda, skutočný život,
skúsenosti, duchovné dedičstvo, nám pomáha hľadať odpoveď. K. Jaspers charakterizuje
odpovede na kladené otázky: „Každá odpoveď vedie k novým otázkam, až po tú poslednú,
ktorá síce zostane bez odpovede, nie však ako prázdna otázka.“
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ČLOVEK AKO SÚČASŤ PRÍRODY
Náš svet je niečo, čo vzniklo z hmoty. Hmota podľa Einsteina v sebe obsahuje energiu.
Zostavil rovnicu o vzťahu hmotnosti a energie. Hmota sa pre fyzikov stala výskumom, ale skôr
pre výskum nekonečna, ako pre výskum nejakej pralátky. Aká je pralátka hmoty? Všetko na
našom svete je vytvorené z hmoty, ale podstata hmoty ostáva neurčená.
Od staroveku sa neživá hmota, rastlinný a animálny život, vnútornosť duše, vedomie,
myslenie, postupne časovo vyvíjali až do novoveku, kedy sa završovali v človeku. Náš svet, svet
osebe, je hmota, v ktorej je vzniknuté všetko, čo je v hmote obsiahnuté: život, vnútorný svete,
vedomie, myslenie. Kto som? Som z hmoty vytvorená živá substancia – živé telo, ale aj
jestvovanie s vnútorným a okol.itým svetom, v ktorom je činný život. Lenže sme jedinými
živými rozumnými bytosťami v kozme? (Jaspers, 2003)
Človek nie je iba fenoménom planéty Zem, je aj kozmickým fenoménom, veď výskumy v
tejto oblasti napredujú. V dnešnom svete ľudskej existencie je človek to, čo prostredníctvom
vedy pokladáme za bytie samo. Ale ak sa to vedecky vedieť nedá, neexistuje to. V dnešnej dobe
má filozofia priviesť človeka späť k filozofovaniu, späť k sebe samému. (Japser, 2003)
Naše dejiny sú dejinami prírody. Vieme o nich vďaka mýtom a legendám. Sú o tom
reálne pramene, dokumenty, svedectvá, stavby, technické výkony, básnické a umelecké
výtvory. Od čias staroveku až po koniec stredoveku sa človek identifikoval v centre vesmíru. V
16. A 17. storočí prírodovedným poznaním Keplera, Kopernika, Galileiho a i., človek spoznal, že
ani Zem, a tak ani on, nie je stredobodom vesmíru. Novovek prostredníctvom prírodovedných
poznatkov poukázal na veľkosť a osobitosť človeka vo vesmíre. Pascal pohľadom prírodovedca
vidí človeka ako chýbajúcu bytosť. „Veď napokon aké je to miesto človeka v prírode? Vo vzťahu
nekonečného je ničotou, vo vzťahu k ničote je všetkým, je stredom medzi ničím a všetkým..“
(Lendvai, 1986, s. 108) V 19. storočí Darwin, Nietzsche a ďalší naštrbili starý obraz človeka.
Považujú ho za bytosť, s citmi, ideálmi, sklonmi, myslením, ktorá sa nikdy nevyslobodí zo
začarovaného kruhu evolučného vývoja živočíšneho druhu.
Okrem Darwina sa otázkou vzniku a vývoja zaoberalo viac učencov. Nebol prvý, kto
prišiel s myšlienkou premeny a vývoja druhov, ale prvý objavil a správne vysvetlil, ako princíp
evolúcie prebieha. V biologickej evolúcii prebieha a vyvíja sa pozemský život. Prvotný spoločný
pôvod všetkých živých organizmov (aj človeka) je v štruktúre genetického kódu. (Príloha 3)
V 20. storočí najmä S. Freud poukázal na to, že nie rozum ale pudová nevedomá zložka
ľudskej psychiky hýbe človekom. Freud, zakladateľ psychoanalýzy, berie človeka a svet v
prírodnej danosti. „Pudová energia“sa rozvíja v telesných i duševných výrazoch. Hlbinná
psychológia má veľký vplyv na utváranie filozoficko-antropologického myslenia.
Prostredníctvom nevedomia, načrtávajú sa v človeku nové možnosti hľadania vlastnej identity.
Jeho city a fantázia sa nedajú ovládať silou rozumu. Freud tvrdí, že vplyv vedy a kultúry dnešnej
civilizácie vplýva na povahu ľudskej existencie. z toho sa stáva masový prostriedok, tak vzniká
vzor myslenia správania. z človeka sa stáva technický človek.
Biológ A. Portmann zistil, že človek sa odlišuje od cicavcov iným rytmom rastu, rodí sa
s otvorenými očami, od prvého dňa je schopný pohybu. Ľudský novorodenec, narozdiel od
mláďaťa opice, je dlhší čas po narodení úplne bezmocný. Pohyby rúk a nôh sú neurčité,
neuchopí nič určité do rúk, jeho ľudský jazyk je bľabotavý. Preto podľa Portmana ľudoopy nie
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sú predchodcami človeka. Človek na stupni svojho vývinu nie je zviera. Biologický vývin je v
ňom prítomný už od počiatku existencie. Vytvára hypotézu, že vychádza z pozemskej
a kozmickej biológie človeka. (Seilerová, 1995)

ČLOVEK – STROJ
Descartes svojho času tvrdil, že celý svet je stroj a človek by bol tiež stojom, keby nemal
nesmrteľnú dušu. Ľudský duch, rozum – činiteľ ľudského tela, stránka ľudskej existencie, v 18.
storočí vytvára filozoficko-naturalistický obraz človeka. Lekár La Mettrie zastával názor, že v
človeku nesídli nijaká nesmrteľná duša, myslenie je jednoducho funkciou mozgu. Pokladal
človeka za jediný obrovský stoj, mechanizmus – súčasť prírody riadenej majestátnymi
prírodnými zákonmi. Helvétius sa pýta: Kde sa nachádza osobitné miesto človeka v „systéme
prírody“? Človekom hýbu pudy a potreby. Hovorí, že jediný cit, ktorý nám príroda vryla do tela,
je sebeláska. Prirodzenou vlastnosťou človeka je aj egoizmus. Rozumný človek bude svoj
egoizmus poslúchať rozumne, iba človeka, ktorý sa správa ako hlúpe zviera, vedie k zlému.
Diderot hovorí o tom, že treba byť logikom, vo vesmíre existuje iba jediná substancia. Človeka
prirovnáva ku klavíru a zmysly ku klávesom. Sme nástroje obdarené citlivosťou a pamäťou. Je
šialenstvo, keby si klavír pomyslel, že je jediným nástrojom na svete a celá harmónia vesmíru
sa odohráva v ňom. (Lendvai, 1986)
Holbach sa riadi zákonmi mechanického pohybu. To čo fyzici nazývajú gravitáciou k sebe
a Newton zotrvačnosťou, Holbach u človeka chápe ako lásku k sebe samému, túžbu po
sebazáchove a po šťastí. „Sám vesmír je len ohromnou reťazou príčin a následkov, ktoré
neprestajne vyplývajú jedny z druhých. Ak len trocha rozmýšľame, musíme teda priznať, že
všetko, čo vidíme, čo bádame, ako aj to, čo uniká nášmu tlaku, správa sa podľa určitých
zákonov. Podľa týchto zákonov ťažké telesá padajú, ľahké telesá sa vznášajú, analogické
substancie sa priťahujú, všetky bytosti a veci sa usilujú o sebazáchovu, človek má sám seba rád,
miluje to, čo je mu osožné, akonáhle je mu to známe, a nenávidí to, čo mu môže škodiť.“
(Vajda, 1987, s. 142)
Biologický mechanizmus sa u človek podľa Nietzscheho zastavil, ale evolúcia u neho
pokračuje smerom k nadčloveku. Je vlastným mechanizmom, ktorý produkuje aktivitu, vôľu,
moc (po poznaní, osvojení si, ovládaní, manipulovaní – fyzickom aj politickom). V 20. storočí sa
pôsobenie činiteľov na duševný stav človeka v medicíne označil termínom hormóny.
„Dnes nás viac fascinujú prevratné novinky o človeku získané a sprostredkovávané
vyspelými technológiami v rámci prírodných vied ako poznatky, ktoré nám o človeku
sprostredkovávajú humanitné disciplíny svojím abstraktným kategoriálno-pojmovým
aparátom. V dôsledku toho nás viac ako naša humanita nadchýna to, aké sme výnimočné
„zvieratá“, či aké sme dokonalé „stoje“.“ (Malík, 2011, s. 8)
Človek podlieha určitému historickému procesu, musí držať krok so zmenami – samotná
podstata človeka sa mení. Nie je len súčasťou prírodného diania, život mu slúži ako materiál na
vlastné sebautváranie.

„NEDOKONČENÉ ZVIERA“
V 20. storočí pod vplyvom Darwinových výskumov sa do popredia dostávajú otázky
o podstate človeka. Skúma sa človek židovsko-kresťanský, grécko-antický, z pohľadu
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prírodných vied a genetickej psychológie. Tri základné antropológie – filozofická, teologická,
prírodovedecká skôr podsadu o človeku zakrývajú než upresňujú. Max Scheler, nemecký
filozof, si uvedomil, že človek už nevie, čo je. Posunul chápanie Aristotelovho človeka ako
„rozumného zvieraťa“, ako človeka ktorý je syntézou tela, duše a ducha. (Seilerová, 1995)
Ľudská telesná, t.j. animálna, povaha sa dostáva do kontrastu s duchovnými dispozíciami.
„Človek, ktorým sme, sa zdá niečím samozrejmým, no je tým najzáhadnejším, a to nielen
medzi ostatnými vecami vo svete. Pozoruhodne a zdanlivo až nepriemerne to bolo vyjadrené
mnohorakými spôsobmi, napr. človek je takpovediac všetkým: Duša je všetko, povedal
Aristoteles. – Jedna stredoveká myšlienka znela, že človek nie je zviera a nie je ani anjel, medzi
nimi oboma má však účasť na oboch, na bytí zvieraťa i na bytí anjela; ako stred všetkého
stvoreného je však výnimočný nielen medzi zvieratami, ale aj medzi anjelmi; on jediný je
verným obrazom božstva. Človek má v sebe hlboko skrytú „spoluúčasť na stvorení“, hovoril
Schelling, lebo človek bol pri jeho počiatku.“ (Jaspers, 2003, s. 47)
Jaspers ďalej pokračuje, že narozdiel od zvieraťa, sa spoločenský stav človeka stále mení
a hýbe, usiluje sa presiahnuť nad to, aký je. Tak ako podľa Nietzscheho – človek je
„nedokončené zviera“. Človek sa sám sebe môže odcudziť a potom potrebuje návrat
k sebe. Vzniká potreba vytvoriť ucelený obraz o človeku.
Podľa A. Gehlena je človek bytosť nedostatková a bezbranná, orgány človeka nie sú
uspôsobené na útok, obranu a útek. Nemá také inštinkty ako zviera. Jeho správanie je neisté.
Preto si vytvára zbrane, oheň používa na zateplenie a i. Technikou si podriaďuje prírodu.
„Lietadlo totiž podľa Gehlena nahrádza krídla, ktoré človeku nenarástli, prekonáva
akýkoľvek letový výkon živých organizmov a nevyžaduje žiadnu námahu.“ (Seilerová, 1995,
s.85)

SCHELEROVA ANTROPOLÓGIA
Za zakladateľa modernej filozofickej antropológie, ktorá systémovo a celkovo skúma
človeka, sa považuje Max Scheler. Bez citov, telesných, duchovných, duševných, by sme
neporozumeli svetu hodnôt. Schelerova antropológia vychádza z tradícií romantizmu a filozofie
života, najmä z ich kritiky racionalizmu a mechanizmu. Usiluje o celostnú teóriu človeka.
Rozumné zviera v Aristotelovom ponímaní, chápe ako milujúce bytie.
Ľudské bytie je syntéza tela, duše a ducha. Filozofická antropológia - „ľudská filozofia“, si
kladie otázky o človeku ako o subjekte aj ako o objekte - Kto/čo je človek? Kto/čo som? Je
potrebné rozlíšiť dva významy pojmu človeka:
1. Človeka zaraďuje do prírodnej systematiky zvierat na vrchol radu stavovcov a cicavcov.
2. Človeku pripisuje osobitné miesto vo svete, toto miesto sa nedá porovnať so žiadnymi
iným miestom živočíšneho druhu – je to podstata človeka.
Aké je miesto človeka v kozme? Scheler odpovedá, že duch je jediné slobodné bytie,
ktoré nie je schopné sa spredmetniť. Človek je „bytosť, ktorá sa modlí“, hľadá Boha. Je duch,
osoba. Ak potlačí pud, duch získa energiu. Duchovný boh je vrcholom sveta. Podľa Schelerovej
negatívnej teórie ducha, človek na základe odmietania, vyjadrením „Nie“, vytvára kultúru - toto
zviera nevie. Potláčanie pudov, duchovná „vôľa“vedená ideami, usmerňuje pudové impulzy na
dosiahnutie cieľa.
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Vytvára sa nezlučiteľný ideový kruh zo židovsko-kresťanskej tradície o človeku ako
tvorovi na obraz boží s dedičným hriechom, z bytosti nadanej rozumom, ktorá má svoj pôvod v
antike, z človeka, podľa modernej prírodovedy, ktorý sa a líši od ostatných zvierat stupňom
zložitosti im spoločných vlastností.
Definuje pojem človek:
1. V pomere k rastlinstvu a k živočíšstvu - nevedomé pocitové pudenie bez predstáv.
2. Inštinkt, inteligencia - zvláštne postavenie človeka.
Zvieratá, ktoré sú príbuzné človeku, napr. šimpanzy, sú schopné „inteligentného
konania“. Existuje teda medzi človekom a zvieraťom podstatný rozdiel? V človeku pôsobí čosi,
čím prevyšuje každé zviera, čosi, čo stojí mimo „život“ (i mimo „život“v človeku). Ako duchovná
bytosť nie je človek viazaný pudmi a prostredím. Aký je rozdiel medzi človekom a zvieraťom?
Podstatný rozdiel medzi človekom a zvieraťom Scheler objasnil pomocou termínov
„uzavretosť svetu“a „otvorenosť svetu“. Konštatoval, že zvieraťu je svet uzavretý, to znamená,
že čo nie je pre jeho inštinkty a pudy zaujímavé, nie je mu ani dané. Štruktúra prostredia
zvieraťa je primeraná štruktúre pudov a zmyslov zvieraťa. „Človek je ambiguitný tvor, na jednej
strane je vrcholom radu stavovcov a na druhej strane je protikladný pojmu zvierat. Prvé
vymedzenie človeka je v odstupňovaní psychických síl a schopností.“ (Gálik, 2008, s. 76) Láska,
dobrota, ľútosť, úcta, duchovný úžas, slobodné rozhodnutia sú podstatou človeka. Ďalej je to
schopnosť spredmetňovania a zvečňovania. Tohto zviera nie je schopné. To čo sa netýka pudov
a inštinktov, tak pre zviera ako keby ani nebolo. Duch získava energiu z pudov, predkladá im
obrazy a fantázie. „Človek je podľa Scheleovej koncepcie mostom medzi bytím a hmotu, a tak
aj nevyhnutným prostriedkom na realizáciu podstaty Boha.“ (Gálik, 2008, s.78) Najvyšším
možným prejavom osoby je láskyplné konanie pre dobro druhých ľudí. Láska vôbec, aby bola
láskou, musí byť duchovne pozdvihnutá a zodpovedaná.

MIESTO ČLOVEKA VO SVETE
Aké je miesto človeka vo svete? Podľa S. Gálika ho môžeme skúmať odpoveďou na
otázky: Čím sa podobá človek so svetom rastlinnej a živočíšnej ríše? Čím sa odlišuje človek od
zvieraťa a čo táto odlišnosť spôsobuje?
Podobne ako vo svete živočíšnej ríše, tak aj u človeka sa nachádzajú inštinkty, pamäť,
inteligencia. Ale aj napriek tomu človeka so zvieratami nestotožňujeme. Je tu základná
odlišnosť – otvorenosť voči svetu. Táto otvorenosť má rôzne podoby, je to duch (vôľa, city),
rozum, sloboda a pod. Pudovú energiu dokáže pretvoriť, pretože myslí a chce, v kultúrnu
realizáciu. Človek prírodu spoznáva a spredmetňuje ju. Miesto človeka vo svete je tak dvojaké prírodno-kultúrne. Pretože zduchovňovať a skultúrňovať je úlohou človeka. V dejinách filozofie
sa stretávame s rôznymi prístupmi.
V grécku mal prvenstvo rozum. Najprv bola teória a potom prax. V kresťanskom
staroveku sa vôľa uprednostňovala pred rozumom. Spása človeka (vôľa s milosťou Božou) bola
dôležitejšia ako poznanie. V novoveku bol dôraz na racionalizmus. V 19. storočí vzniká smer
voluntarizmus. Rozum by mal byť na prvom mieste, ale vyvážený s vôľou a citmi.
Kultúra vytvorená ľudskou činnosťou je „druhou prírodou“. Človek produkuje kultúru,
ale nie všetko, čo vyprodukuje je pre neho prospešné. Potreboval životnú orientáciu mytologické predstavy, neskôr náboženské, právne, etické normy a prepisy. Dobro a zlo sa v
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priebehu dejín transformovalo do zákonov, náboženských noriem, etických kódexov. (Gálik,
2008)

ANTROPÍNA ĽUDSKÉHO BYTIA
Človek existuje vo svete, nachádza sa uprostred vecí a ľudí, tým si vytára vzťahy a ľudskú
skúsenosť – učí sa reč, preberá mravy, kultúru. Kto som? Čo som?
Biologické vlastnosti: myšlienky, city, láska, nádej, viera, človeka odlišujú od iných
živočíchov a určujú, ako prežíva vzťah k svetu. Učenie sprevádza človeka po celý život. Je to
ľudská prírodná nevyhnutnosť otvorenosti človeka k svetu. Gehlen hovorí, že človek nežije, ale
vedie život. Stále sa formuje a vychováva, je nositeľom i tvorcom kultúry. Landmann za dve
najzákladnejšie antropína pokladá slobodu a tvorivosť – homo sapiens je homo inveniens.

SLOBODA, LÁSKA, TVORIVOSŤ
Tak ako definovať človeka, ktorý sa neustále mení? Kedy sa naučíme zodpovedať otázku
Kto som? Keď porozumieme sebe samému, svojim citom, svojmu zaradeniu sa do spoločnosti,
či do života. Vtedy, keď odhalíme podstatu svojej identity.
Už v biologickej štruktúre máme určené, že v rámci ľudskej existencie ako bytosť musíme
konať, tvoriť, musíme byť kultúrnou bytosťou. Sloboda patrí k základným vymedzeniam
ľudského bytia. V starom Grécku bola sloboda spájaná so zodpovedným konaním. V
kresťanskom staroveku ide o individuálne chápanie dobra a zla. Descartes pokladal slobodu za
najdôležitejšiu ideu. Kant podkladal slobodu, spolu s nesmrteľnou dušou, za podmienku
mravného konania. Hegel ducha slobody videl v realizovaní slobody. Kierkegaard chápal
slobodu konkrétneho jedinečného človeka. Predstaviteľ existencializmu J.
Sartre, v 20. storočí, mal koncepciu slobodného rozvrhovania človeka. Človek podľa
Sartra je existencia, ktorá sa musí projektovať, tam má absolútnu slobodu, má zodpovednosť
za seba aj za druhých ľudí. Je známy svojím výrokom: Peklo sú tí druhí. (Gálik, 2008)
Nachádzame sa uprostred vecí a ľudí, tým sú dané určité medze slobody. Zo
spoločenstva ľudského sveta sa človek učí reč, preberá mravy a kultúru, tým prežíva svoj
vlastný a osobný život. Poznáva a prežíva, chce, cíti a koná. Človek je bytosť, ktorá je schopná
sebou samým slobodne disponovať. Zo slobody sa vyvodzuje i ďalší významný atribút
človečenskosti – mravnosť. (Malík, 2008)
Rozum, chcenie a bytie spája cit. Myslenie a ani chcenie nemôže existovať bez cítenia.
Existuje priadok? Jestvuje iba „poriadok lásky“, hodnotová dokonalosť ducha. Najvyšším
činiteľom je láska a vtedy sa vytvára celkové ľudské bytie. Človek dochádza k sebavyjadreniu,
vytvára paralelu kozmu, štruktúry okol.ia, prostredia zvieraťa a štruktúry pudov a zmyslov. Tým
človek ako duchovná bytosť tvorí nové, vyššie hodnoty na ceste k osobnej blaženosti. Vzniká
fenomén kresťanskej lásky.
Človek má radosť, keď urobí pre seba niečo dobré, ale má radosť aj vtedy, keď urobí
niečo dobré pre iných ľudí. Ide o schopnosť stotožňovať sa s druhým človekom. Vzniká
priateľstvo. Na základe lásky k sebe a lásky k druhému vyrastá harmonická osobnosť. Predkovia
to vyjadrili vetou: Miluj blížneho ako seba samého.
Láska je sebavyjadrením človeka, v ktorom možno hľadať odpovede na problémy
ľudského života. Láska život mení podľa individuality každého jednotlivca. Hodnoty sa v láske
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zauzľujú. U Platóna je pravá láska ideálna a večná, keď je oslobodená od telesnosti. Je
kozmická sila. U mnohých kresťanských učencov sa láska k človeku, k Bohu, láska medzi ľuďmi
dopĺňa. Najvyššou formou je láska božia. Scheler bol presvedčený, že existuje akýsi logika
srdca, podobná logike uvažovania. V obrazoch o filozofickej antropológii oboznamuje
s hodnotami lásky v bytí. Láska vzhľadom na poznanie je základnou ľudskou skúsenosťou.
Emocionalita človeka je významným aspektom ľudského bytia. Bol presvedčený o priadku
srdca, logiky srdca, matematiky srdca, logike uvažovania. Tak ako človek, aj láska je zahalená
tajomstvom. Je to zmyslovo vnímateľná skutočnosť. Láska nie je cit, obracia sa k sebe. (Šlosiar,
2002)
Je láska fenomenálne zrozumiteľná? V láske nachádzame radosť, túžbu, sny, nádeje,
vieru, šťastie a všetko, bez čoho je nemysliteľná. Láska a nenávisť sú neodlučiteľné. Lásku
k radosti sprevádza cit spolupatričnosti k iným, túžba po víťazstve, aj egoistická túžba niekoho
vlastniť. Láska je tvorivá.
V kresťanskom chápaní kultúry sa človek definuje ako človek bohabojný. Je schopný
tvoriť, zvieratá nemajú kultúru, tá je výsledkom konania – aktivity, ktorými zasahuje do okol.ia,
je zodpovedný sám pred sebou. Tvorivá aktivita človeka nesie stopy božskosti. Rozvojom
technológie, vedy, prírody, sa človek poníma ako človek rozumný. Toto novoveké myslenie
odlišuje človeka od zvierat. Antropínami sú tvorivosť a sloboda a rozumné uvažovanie svojej
tvorivej kultúrnej aktivity. Tvorivosť a logické myslenie sú dôležité v praktickom živote. „Pod
tvorivosťou sa tu nerozumie len transformácia prírodných súcien na kultúrne aspekty, ale i
tvorenie „sebou samým“.“ (Malík, 2008, s. 67) Človek je homo inveniens.

MALÁ SONDA O ČLOVEKU PROSTREDNÍCTVOM UMENIA
Človek a jeho jedinečnosť, identita a prirodzenosť sa analyzuje v mýtických,
náboženských a filozofických obrazoch cez umeleckú výpoveď, ktorá taktiež má rozsiahlu
výpovednú hodnotu. Sme súčasťou dejín – mysliace, konajúce, tvorivé bytosti. Okrem
biologickej evolúcie prebieha aj evolúcia kultúrna.
Človek je kultúrna bytosť. „Človek sa začal chápať predovšetkým ako kultúrna bytosť,
ako tvorca a výtvor kultúry a študoval sa vo vzťahu k prostrediu.“ (Šlosiar, 2002, s. 140) Človek
sa oslobodzuje, vytára si ideálny svet – cez jazyk, umenie, kultúru, náboženstvo, vedu. Kto/čo
je človek prostredníctvom umeleckej tvorby? Je objekt – model, hmota, užívateľ.
Kultúra v troch rovinách vypovedá o svete, o človeku a jeho aktívnej činnosti v
spoločnosti. Ako kognitívny, znakový a činnostný systém podľa Šlosiara zahŕňa:
1. Poznatky o svete, pocity, emócie, predstavy, mýty, fantázie. Opisuje svet.
2. Spredmetnené idey, informácie v znakoch, záznamoch, symboloch, normách.
Spoločenstvo svoju skúsenosť odovzdáva v jazykovej aj mimojazykovej komunikácii.
3. Aktivitu konkrétnej spoločnosti.
Človek je výtvorom kultúry a je jej spolutvorcom, tým kto kultúru mení. Odovzdáva si
skúsenosti, poznatky, hodnoty generácie. Mysliaci tvor, ktorý sa na zemi objavil asi pred
stotisíc rokmi, tento člen primitívnej spoločnosti je lovcom a jeho obrazom sveta je mágia.
Tanec a kresby lovenej zvery, sú súčasťou úspešnej ľudskej činnosti. (Príloha 6) Magický obraz
sveta sa mení na mýtický. Umenia je ako činnosť, ktorá pokúša život človeka vo svete
obrazotvornosti a filozofia je úsilím hľadať pomocou vlastných pojmových prostriedkov
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vysvetlenie podstaty sveta. A tak sa ku koncu staroveku náboženstvo, veda, umenie a filozofia
samostatne špecifikujú.
Gilgameš, mýtický kráľ mesta Uruk, je stelesnením ľudu v ťažko skúšanej mezopotámskej
spoločnosti, ktorá silne zamestnáva osud jednotlivca a otázky života a smrti. Ústrednou
otázkou eposu o Gilgamešovi je už otázka o zmysle života. (Príloha 7) Empedokles vypracoval
tézu o štyroch, božských, živloch: voda, vzduch, ohňa zem. Ktorým sa pripisovala magická moc.
Živé bytosti vznikajú tak, že najprv vrastajú zo zeme časti ľudského a zvieracieho tela, pospájajú
sa a neúčelne, náhodne spojené bytosti časom zahynú (napr. mytologickí kentaury a pod.).
Sociálne rozdiely sa javili ako prirodzené rozdiely. Ľudí v rozdielnom postavení spájala
duševná jednota, ktorú predstavovalo kresťanstvo. Kresťanské náboženstvo zbožňuje
abstraktného človeka. Jeden boh má tri osoby. Človek a boh vytvárajú tajomnú, mystickú
jednotu.
Rozpad stredovekého usporiadania sveta, rast bohatstva a veľké objavy otvorili pred
európskym človekom nové obzory. Ale aké - dobré či zlé? Človek sa stal slobodnejším, na čo
však využíva svoju slobodu? Spoločnosť už neobmedzuje jednotlivca pri odvíjaní jeho
osobnosti. Nepovedú neobmedzené možnosti sebarealizácie k strate všetkých zábran,
k bezmedznému, neobmedzenému egoizmu? Či nie sú na užívanie a rozkoš života potrebné
predovšetkým peniaze? Smäd po vedení môže človeka priviesť k veľkým objavom. Použijeme
svoje vedomosti vždy správne? Také a podobné mučivé otázky sa vynárajú v človeku na
začiatku novoveku.
Počas osvietenstva sa hlavným problémom stali otázky vzťahu jednotlivca k svetu. Daniel
Defoe v osobe svojho románového hrdinu – ideálneho človeka, si svojou prácou vytára
hojnosť, istou, poriadok, zákon a morálku z ničoho. (Príloha 10) V 17. A 18. storočí sa
jednotlivec cíti slobodný vo vlastnom svete, vo vlastných skúsenostiach a citoch. Maliar
Rembrandt, vo svojom diele Návrat strateného syna, sústredil príbeh do chvíle návratu.
Ľudské telo bolo pre Augusta Rodina, jedného z najväčších sochárov 19. storočia,
najvhodnejším prostriedkom, ktorým mohol vyjadriť každý vnútorný duševný stav. Mysliteľ,
človek rozmýšľajúci o zmysle celej svojej činnosti, hľadá odpovede na otázky, ktoré sú pre neho
dôležité pre pochopenie vlastného života - filozofuje.
Na prelome storočia umenie urobilo posledný pokus zhrňujúco zobraziť otázky ľudského
života. Bolo to však obdobie, ktoré malo iba krátke trvanie. Už začiatkom 20. storočia sa začal
rozpad jednotlivých oblastí umenia. Picassova maliarska tvorba verne odzrkadľuje prevládajúce
životné pocity. Formy obrazu sa rozpadávajú na základné časti, práve tak ako sveta ktorý
umelca obklopuje. Ľudskosť, rozum, ideál sú ako utečenci.
Každá historická epocha má svoje špecifické odpovede na otázku Kto, čo je človek? Má
usmernenie na vedenie života. Gaugin, veľký maliar, na prelome storočia si kládol otázky:
Odkiaľ prichádzame? Kto sme? Kam spejeme?, zhrnul ich vo svojom slávnom obraze. Ústrednú
osnovu tvorí duchovný život.
Pri hľadaní osobitosti človeka platí, že človek sa narodil pre aktivitu samotnú. Voltaire
poznamenal: Nebyť ničím zamestnaný a neexistovať, je pre človeka jedno a to isté. LéviStrauss interpretuje i zvyky juhoamerických indiánov - maľovať svoje telo. Podľa neho nie je
účelom napodobňovať sfarbenie zvierat či vtákov, ale práve naopak, slúži k ich odlíšeniu od
prírody prostredníctvom umelého a neúčinného zdobenia svojej pokožky. (Malík, 2008)
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ČLOVEK A HODNOTY
Hodnoty sú od človeka nezávislé, sú to city zamerané na niečo. Keď dobre spoznáme
rozumom, nasleduje vôľa niečo dobré alebo zlé dosiahnuť. Poznanie mravnej hodnoty je pre
človeka dôležité. Cieľom pri mravnom konaní by mala byť práca v prospech kol.ektívu. Tak sa
človek zduchovňuje a skultúrňuje. Jeho sociálne chovanie zahrňuje i jeho prosociálne
správanie, ktoré má za cieľ pomôcť inému človeku. Vyznačuje sa skutkami a činmi v prospech
druhého bez očakávania odmeny. Formou darovania, sympatie, porozumenia, ponukou
k spolupráci, podporou, v sociálnej interakcii, si ľudia vymieňajú informácie, služby, lásku,
pomoc. Získajú pocit sebauspokojenia. Poznanie hodnôt sa mení, ako aj náš vzťah k nim.
Individuálne „ja“– osoba človeka, sa uskutočňuje vo vedomom vlastnení a slobodnom
sebadisponovaní v rámci vzťahov s inými osobami, vtedy sa vytára indivíduum. Identita osoby
sa vytvára vo vzťahoch s druhým a k sebe samému. Identita je dynamická a vyvíjajúca sa.
„Personálne poznanie smeruje k svojmu zavŕšeniu, a to k láske k druhej osobe, čo je
axiologická dimenzia vzťahu. V láske k druhej osobe sa osoba realizuje vo svojej najvlastnejšej
úrovni.“ (Gálik, 2008, s. 125)
Osobné vnímanie vlastnej hodnoty je viazané na situácie, špecifické príhody jednotlivca
vo vzťahu k sebe samému. Nadobudnutý osobný úsudok – sebaúcta, sa môže meniť podľa
rôznych skúseností, pohlavia, veku a iných rozhodujúcich podmienok.

ANTROPOLÓGIA AKO SÚČASŤ VÝCHOVY
Vzťah medzi názormi na človeka a konkrétnymi historickými pomermi v rámci výchovy,
vytvárajú trojuholník vzťahov. Ako súvisí poslanie človeka v koncepte s výchovou?
k usmerňujúcim patrí idea ľudskej dôstojnosti a idea humanity.
Príbeh ľudstva, tak ako sme si vytvorili pohľad o človeku v dejinách, je posolstvom,
poučením. Tak ako predtým existovali názory na človeka a nové poznatky, tak isto sa odrážali aj
názory na výchovu. Vznikli samostatné vedné disciplíny - antropológia, pedagogika. Ľudské
sebavedomie je pre bytostnosť, významovosť človeka centrom pozornosti v procese výchovy.
Lenže človek je postihnuteľný iba v línii so zmenami kultúrnymi, sociálnymi, ekonomickými,
politickými. Kto, čo je v centre výchovného procesu? Historické náhľady na človeka sú odozvou
v pedagogickom myslení. Toto poznanie o človeku, zároveň človeka spätne ovplyvňuje
a utvára. Pre vymedzenie chápania človeka exituje veľké množstvo interpretácie. (Malík, 2011)
Otvára sa možnosť k vytvoreniu tvorivej čnosti (blízkej umeniu) prostredníctvom etickej
výchovy. Vek, správanie, osobné vybavenie človeka sú výpovednou hodnotou pre človeka
o človeku. Dôležité sa stávajú otázky Kto, kedy a prečo sa pýta? Na základe sociálnych vzťahov,
skúsenosti so sebou samým - so svojím Ja a s Ja iných (vrstovníkov). Žiak si, v rámci aktivít
etickej výchovy, od „začiatku“zažíva sám seba, uvedomuje si svoje bytie a tak disponuje so
sebauvedomením. Prostredníctvom jednotlivých tematických okruhov sústredených v otázke
sebauvedomovania, prehlbuje vedomosti o sebe samom. Sebauvedomenie sa rovná so
sebavedomím. Identifikuje svoju telesnosť aj „seba“a všetko, čo z toho vyplýva. Uvedomuje si.
Tento časovo vymedzený cyklus žiaka stáva sa pre seba tým, čím je osebe. Navodzuje istoty
o sebe samom.
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Hodnoty poznávame iba prostredníctvom skutočných javov. Až v tomto poznávaní
„objavujeme“v čom je hodnota. V ľudskom živote, v hodnotovo – morálnych súvislostiach,
smeruje celá kultivácia, výchova, sebautváranie a sebazdokonaľovanie človeka v „morálnej
edukatívnej zodpovednosti“. Kultivácia výchovy má naučiť človeka byť, žiť dôstojný život,
dokázať ho prežiť, či uspieť, dokázať spolubyť a spolunažívať, dať celému životu ten najširší
rozmer svojho vlastného sebauskutočňovania. (Malík, 2011)
Ustavične sa pýtajme, tak teda: Kto som? Hľadaním odpovede na otázky existencie
a etiky sa dostávame ku koreňom prosociálnosti.

PRAKTICKÁ FILOZOFIA
Nie je potrebné poznať vždy svoj cieľ, tvrdí Scheler. Človek počas svojho života sa má
usilovať objavovať a cez kultiváciu, výchovu, sebautávranie a sebazdokonaľovanie, získavať
„morálno edukatívnu zodpovednosť“. Podľa Sokrata hlavným nástrojom na odhalenie či
priblíženie pravdy v sebe samom má byť dialóg, rozhovor. Dialóg samého seba so sebou,
s pedagógom, vychovávateľom, svojimi blízkymi, ale aj s veľkými postavami z dejín filozofie.
Lenže ak chcem získať odpovede, musíme vedieť najprv klásť správne otázky. Dôležité je
postaviť sa pred výzvu povedať, čo si myslíme a našu mienku zdôvodniť.
Naučme sa byť, žiť dôstojný život, uspieť, sebauskutočňovať sa. Etická výchova je
postavená na prosociálnosti – na teórii správania sa, ktorá tvorí základ etickej výchovy. Práve
reflexia hodnôt spoločnosti, rodiny a iných sociálnych komunít formuje vlastné mravné
hodnoty osobnosti. Osobnosť mladého človeka, často rieši krízu identity. Kladie množstvo
otázok existenciálneho charakteru, mravného, politického, právneho i ekologického. Ani
najrôznejšie environmentálne otázky sa nedajú riešiť inakšie než filozofovaním. Je to filozofia
na pôde školy. Práve toto je ten priestor, kde sa utvárajú nové ľudské hodnoty tak vzácne
a potrebné pre súčasnosť.
V dnešnej dobe veľa problémov – etických, výchovných, globálnych, ohrozuje človeka v
jeho duchovnej existencii. Potrebujeme výchovu a sebavýchovu!

PROSOCIÁLNOSŤ AKO SÚČASŤ IDENTITY
Profesor Roberto Roche Olivar z Nezávislej univerzity v Barcelone, začiatkom
osemdesiatych rokov 20. storočia vyvinul projekt výchovy k prosociálnosti. Tento projekt je
základom etickej výchovy. Žiak si má osvojiť také postoje a správanie, ktoré sú na pomoc alebo
v prospech iným osobám, skupinám, bez nároku na odmenu. Cieľom prosociálneho správania
má byť vnútorná potreba osoby.
Výchova k prosciálnosti je základom etického správania. Pojem ľudskej dôstojnosti
vychádza z filozofie zakotvenej vo Všeobecnej deklarácii Ľudských práv, pretože každý človek si
zasluhuje vážnosť. Ide o spoločné dedičstvo celého ľudstva. Jeden závisíme od druhého.
Dôležité je viesť vo výchove k poznaniu. Dôležité je rešpektovať a vážiť si iných, pretože sme
jeden od druhého závislí. Pojem o sebe (self-concept) a sebaúcta tvoria základ osobnosti,
poznania vlastného Ja ako objektu i ako subjektu. (Olivar, 1992)
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ETICKÉ ASPEKTY
Etika je širší pojem ako prosociálne správanie. Problémom mravného správania je
schopnosť prekročiť hranice svojho Ja, zohľadniť aj záujmy ostatných ľudí a spoločnosti, či
urobiť pre iných niečo bez toho, že by sme za to niečo očakávali. Etické správanie predpokladá
úctu k sebe i k druhému človeku. Empatia, morálne rozhodovanie aj záujmy človeka
a spoločnosti, majú byť pre osobnosť vychovávateľa aj osobnosť vychovávaného, pri
dosahovaní cieľa – prosociálneho správania, prvoradé.
Etiku budovať je možné len na plných a konkrétnych hodnotách. Scheler odporuje
kantovskému formalizmu, ktorý chce princíp etiky hľadať vo forme obecne platného zákona.
Hodnoty tvoria ríšu podstatných súvislostí. Existujú pozitívne a negatívne hodnoty. Existujú
hodnoty vyššie a nižšie. Schelerova hierarchia hodnôt: najnižšie hodnoty sú zmyslového
cítenia, hodnoty príjemného a nepríjemného. Nad nimi hodnoty vitálneho cítenia, hodnoty
ušľachtilého a nízkeho. Vyššie stoja duchovné hodnoty poznania, spravodlivosť a jej protiklady
a najvyššie sú náboženské hodnoty svätosti. Podľa Schelera sú dôležité hodnoty osobnosti.
Pojem osoba má u Schelera hlavné postavenie.

OBJAVENIE VLASTNEJ JEDINEČNOSTI A IDENTITY
„To, čo je v indivíduu najpravdivejšie, to, v čom je najväčšmi samým sebou, sú jeho
schopnosti, ktoré mu dejiny odhaľujú s neurčitosťou.“ (Paul Valéry)
 Objavujeme vlastnú identitu preto, aby sme sa dobre začlenili do spoločnosti, aby sme
boli schopní sa podieľať na jej fungovaní?
 Áno, pretože človek by si mal uvedomovať sám seba.
 Mal by človek poznať svoje silné a slabé stránky a rozumieť svojmu vnútornému
prežívaniu?
 Keďže je súčasťou spoločenstva, vie potom pochopiť druhých a vytvoriť si s nimi vzťah.
Je tolerantnejší k sebe i k druhým. Nie je tak ovládaný emóciami, zodpovedný je za
svoje rozhodnutia, ktoré vykonal z určitého presvedčenia.
 Môže si osobnosť voči okol.iu vytvoriť zdravú identitu?
 Áno. Je súčasťou určitého spoločenstva. V našich génoch sa objavuje potreba niekam
patriť.
 Kto/čo je človek? Kto/čo som?
 Prostredníctvom etickej výchovy sa učíme cez filozofickú antropológiu pochopiť
a zodpovedať na túto otázku prostredníctvom reflexie v čase a priestore.
 Aký som človek? Čo sa odo mňa očakáva?
 Odpovede na tieto dve otázky nesmú byť vo veľkom rozpore, aby identita nebola
neistá a narušená.
 Súvisí sebauvedomovanie so sebaobranu, so sociálnou a psychologickou identitou?
 Žiak – subjekt si je uvedomuje sám seba, ale zároveň je sám pre seba objektom. Jeho
vedomie sa mení a prezentuje sa ako jedinečná existencia. Všetko, čo indivíduum
prežíva, zaručuje totožnosť a celistvosť osobnosti.
 Získavajú sa duševné pochody Ja a My počas ontogenézy?
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Integrácia osobnosti závisí na sebe a situáciách s okol.itým svetom. Dynamickú
vnútornú rovnováhu je dôležité si udržiavať.
Človek:
1. Jeho najbytostnejšie cnosti slobody sú sebarealizácia, sebatvorba, aktivita počas života.
2. Vyznačuje sa identitou so sebou samým - ide o bytostnú individualitu.
3. Je flexibilný, čelí neistote zo zmien, prijíma výzvy života.
4. Nenásilne rieši konflikty, je empatický, komunikatívny, tolerantný, zručný a pod.
5. Vládne nad svojím myslením, rečou, konaním, inštinktmi, emóciami – má
sebadisciplínu.
6. Napreduje, ľudsky rastie – toto má morálny cieľ.
7. Otvorene vyjadruje svoje myšlienky a pocity.
8. Toleruje seba samého aj svoje okol.ie, svet, inakosť iných. (Malík, 2008)
Cesta k sebapoznávaniu je nekončiaci a dlhodobí proces. Cieľom je priblížiť sa na základe
vlastných skúseností, cez obraz seba, k najpravdivejšiemu obrazu človeka. Človek ako príslušník
ľudstva si zasluhuje vážnosť. Žiak je človek. Učiteľ je človek. Sebaúcta a úcta k druhým súvisia
s ľudskou dôstojnosťou. Človeka ako jedinca a príslušníka „homo“, čaká ďalší perspektívny
rozvoj.

ZÁVER
Filozofia, matka múdrosti, nás cez otázku Kto som? dovádza k podstate ľudského
uvažovania o morálnych hodnotách bytia. Ja som súčasťou celku ako sociálna, spoločenská
bytosť rozvíjam svojou ľudskou prácou prírodu na kultúru. Som nedokončené zviera, som stroj,
som boží tvor, bytosť riadiaca sa rozumom v súlade s citmi a vôľou. Nemám totemový symbol,
a hoci študujem etickú výchovu, verím v božskú prítomnosť.
Úsilie o sebazdokonalenie je také staré, ako ľudstvo samo. Škála rozdielov medzi ľuďmi
je nekonečná, každý človek je jedinečný. Preto formovanie „nového“človeka, všestranne
rozvinutej osobnosti, má významné miesto. Treba len nájsť správny prístup k sebe, rozlúštiť
tajomstvo svojho „ja“. Osvojiť si umenie byť samým sebou. Ľudská múdrosť, vrátane tej ktorá
sa týka sebaovládania, nepozná hranice vedy, umenia, obradov a každodenného života.
Daná téma je významná. Na dnešné postavenie človeka sa treba pýtať v rámci zložitej
sieti vzťahov a činností. Výklad o človeku, rôznorodosť a rozdielnosť jeho bytostnej povahy
zaznamenáva na ceste poznania aj etická výchova. V etickej výchove ciele určuje etika, cez zrod
mravnej osobnosti, cez osobné presvedčenie v správaní učiteľa, ktorý má zvnútornené etické
normy. Táto práca môže poslúžiť ako pracovný materiál pre učiteľov etickej výchovy v
tematickom celku Človek a hodnoty (7. ročník ZŠ) – Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity.
Prácu zakončím pol tuctom starých právd (Levi, 1980, s. 14). Sám človek môže vniknúť do
podstaty svojho „ja“vtedy, ak bude mať na pamäti:
1. Nemôžeme sa zmeniť v želanom smere, ak ustavične nepoznávame samých seba.
2. Nemôžeme sa poznať, ak sa neusilujeme zmeniť.
3. Nemôžeme sa poznať, ak nepoznávame súčasne a s rovnakým záujmom iných ľudí (i
keď len jedného človeka; no čím viac, tým lepšie).
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4. Nemôžeme poznávať bez záujmu: človek by bol nepoznateľný, lebo jeho povahe sa
prieči násilné poznávanie. Do podstaty toho druhého môžeme naozaj vniknúť iba
vtedy, ak mu pomáhame.
5. Ani seba, ani iných nemôžeme poznať inak ako v činnosti a v styku s nim.
6. Poznanie človeka a sebapoznanie sú zásadne nezavŕšené, lebo človek je „otvorený
systém“, v ktorom mnohokrát ťažko predpovedať zmeny: človek nie „je“, ale ustavične
„sa formuje“, väčšmi ako ktorýkoľvek iný tvor.
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NÁBOŽENSKÉ ZDÔVODNENIE ETIKY
Erika JUHÁSZOVÁ
Abstrakt
Práca popisuje náboženské zdôvodnenie etických princípov. Približuje svetové náboženstvá, v
ktorých sa nachádzajú platné etické pravidlá. Cieľom záverečnej práce bolo poskytnúť informácie, ktoré
doposiaľ v učebných osnovách etickej výchovy neboli. V prvej kapitole práce stručne definujeme pojmy
náboženská výchova, etická výchova, náboženstvo ako zdroj etiky. Druhá kapitola sa zameriava na
podrobnejšiu analýzu jednotlivých svetových náboženstiev, v ktorých nachádzame prvky etického učenia.
Tretia kapitola analyzuje duchovného človeka, pojem sloboda a zodpovednosť. Štvrtá kapitola stručne
popisuje pojmy posmrtný život a reinkarnácia z pohľadu duchovného sveta a vedeckého zdôvodnenia.
Kľúčové

slová: náboženstvo, etika, prosociálnosť, reinkarnácia, duchovná prirodzenosť

ÚVOD
Ľudstvo sa postupným vývinom dopracovalo do doby, ktorá poskytuje možnosti viesť
dialóg na tému Náboženstvo a etika aj v rámci osnov predmetu etická výchova, čomu však
predchádzajúci politický systém zásadne bránil. V dnešnom 21. storočí bez výrazného
obmedzenia máme možnosť získavať informácie z oblasti, ktorá do roku 1989 v štátnych
školách bola tabuizovaná. Naopak, žijeme v dobe, keď je nevyhnutné čoraz viac hovoriť
o morálke, čo je morálne, čo je nemorálne, najmä preto, že vyrastá mladá generácia, konajúca
v zmysle, že človek môže robiť, čo chce, teda všetko bez akéhokoľvek pocitu zodpovednosti. Je
nevyhnutné viesť mladú generáciu k dodržiavaniu morálnych princípov, pravidiel, ktoré by ju
zbližovali a viedli k absolútnej tolerancii. k tolerancii ľudí veriacich a neveriacich, čo sa
v dnešnej dobe stáva prioritou. Náboženstvo dáva zmysel životu človeka. Odpovedá na otázky
týkajúce sa zvyku a existencie sveta, aký je zmysel života, ale predovšetkým učí poznávať dobro
a zlo.
Cieľom záverečnej práce je poukázať na vplyv náboženstva na etickú výchovu, zhodu vo
vymedzených cieľoch a princípoch. V práci chceme dokázať, že korene, počiatky formovania
etických princípov sú práve v náboženstve. V záverečnej práci vysvetľujeme pojmy, ktoré sú
žiakom v ich veku po obsahovej stránke neznáme, ale o ktoré javia čoraz väčší záujem. Chceme
usmerniť ich odlišné názory, týkajúce sa pohľadu na vznik a podstatu sveta, života. Naším
cieľom je učiť žiakov k úcte, tolerancii, vzbudzovať v nich pocit spriaznenosti a spolupatričnosti.
Záverečnou prácou však nechceme násilne vštepovať do vedomia žiakov náboženské učenie.
Chceme len vychádzajúc z náboženského pohľadu na etické otázky smerovať k výchove ideálu
slobodného, zodpovedného jedinca, ktorý sa vo svojom reálnom živote bude pridŕžať zlatého
etického pravidla: „Čo chceš, aby robili tebe, rob aj ty druhým.“, „Čo nechceš, aby robili tebe,
nerob ani ty druhým.“

NÁBOŽENSTVO AKO ZDROJ MORÁLNEHO POZNANIA ĽUDSTVA
Náboženstvo je späté so vznikom a vývojom ľudstva. Poznáme ho počas celej existencie
ľudskej civilizácie, vo všetkých kultúrach. Náboženstvo od počiatkov rieši otázky, ktoré sú
súčasťou ľudskej prirodzenosti, a preto sa v súčasnosti k nemu hlási čoraz viac obyvateľov našej
planéty. Ľudia potrebujú v tomto uponáhľanom svete a v rýchlom životnom štýle niečo
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uctievať, niečo čo by dávalo zmysel ich životu. Možno povedať, že každý má nejakého „boha“,
ktorému sa denno-denne obetuje bez toho, aby si to uvedomoval. k tomuto smeruje cieľ
náboženskej výchovy ako aj etickej výchovy.
Náboženská a etická výchova sú v istom zmysle slova rivalmi, ktoré sa navzájom nemôžu
nahrádzať, ale musia fungovať v určitej vzájomnej kooperácii. Orendáč vo svojej publikácii
tvrdil, že zmena filozofie je aj v tom, že výchova má rovnakú dôležitosť ako vzdelávanie, pričom
vzdelávanie je súčasťou výchovy (Orendáč, 2007). Toto tvrdenie by mal učiteľ na vyučovacích
hodinách realizovať, lebo nestačí s ním len súhlasiť. Dôkazom toho je aj výrok Jána Amosa
Komenského: „Kto napreduje vo vedomostiach, ale upadá v mravoch, kráča viac dozadu ako
dopredu.“ týmito slovami sa napĺňa posolstvo ich autora.“
V úvode je potrebné vymedzenie základných pojmov. Existuje mnoho definícií
náboženstva ako pojmu. Teologický lexikón označuje náboženstvo ako „vzťah rozumného
stvorenia k Bohu ako k prvému počiatku a poslednému cieľu. Subjektívne náboženstvo je
nábožnosť, ktorou rozumné stvorenie Boha teoreticky poznáva a prakticky uznáva. Objektívne
alebo materiálne náboženstvo je súhrn právd, povinností a ustanovizní, ktorými sa naša
nábožnosť vzmáha, ktorými je náš život usmernený k Bohu. Nadprirodzené náboženstvo sa
opiera o fakt zjavenia. Boh zvláštnym zjavením pozdvihol ľudstvo k náboženstvu
nadprirodzenému, ktorým však nezrušil prirodzený základ, ale ho zdokonalil, aby vzťah človeka
k Bohu bol oveľa vnútornejší a dokonalejší, aby sa stal nadprirodzeným náboženstvom“
(Višňovský in Orendáč, 2007, s. 13).
Zo sociologického pohľadu náboženstvo je „súhrn presvedčení, postojov, symbolov
a praktík založených na ideách posvätného a zjednocujúceho príslušníkov náboženskej
komunity. Posvätno vzbudzuje v človeku pocit bázne a úcty“ (Jandourek in Orendáč, 2007, s.
12).
Dokumenty Katolíckej cirkvi uvádzajú pojem školské vyučovanie náboženstva, ktoré je
zároveň súčasťou v službe katechézy, čo znamená, že sa realizuje širšie pôsobenie na deti
a dospelých, ktorí prijali vieru. Prvotným a prirodzeným poslaním cirkvi je sprostredkovať
spásu, zvestovať kráľovstvo Božie všetkým ľudom.
Cirkev je tu pre hlásenie evanjelia. Evanjelizáciou rozumieme zložitú, ale aj dynamickú
skutočnosť. Zahŕňa v sebe ohlasovanie Krista určené pre tých, ktorí ho nepoznajú, ktorí žijú v
náboženskej ľahostajnosti a vyvoláva u nich obrátenie. Ďalšou zložkou evanjelizácie je
katechéza, ktorá pochádza z gréckeho slova katechesis, katechéin, čo znamená zhora volať,
hovoriť, robiť ozvenu. Vzťahuje sa na všetko, čo vchádza do ucha. V prenesenom význame
znamená ústne, osobné vyučovanie. Katechizovať znamená niekoho nejako privádzať k tomu,
aby skúmal „Tajomstvo Krista“, aby porozumel Kristovej láske, ktorá prevyšuje všetko
poznanie, aby vznikol. do celej plnosti Boha. V súčasnosti vyučovanie náboženstva v škole
zapadá do celkového rámca katechézy Slovenska, ako krajiny so starodávnou kresťanskou
tradíciou, sa to bezpodmienečne dotýka. Kultúrny obzor, ktorý si žiaci osvojujú, je definovaný
vedomosťami a hodnotami ostatných školských predmetov a náboženská výchova má využívať
prvky vedomostí a výchovy. Žiaci majú právo v pravde a s istotou osvojovať si náboženstvo, ku
ktorému patria.
Pre naplnenie svojich cieľov náboženstvo musí predovšetkým myslieť na konkrétnu
situáciu žiakov. Môže zasahovať do činnosti a súčasne pomáhať všetkým skupinám žiakov:
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Veriacim pomáha lepšie pochopiť kresťanské posolstvo vo vzťahu k existenčným
problémom, k chápaniu života v kultúre, k morálnym problémom, s ktorými sa ľudstvo
stretáva.
 Žiaci, ktorí žijú v náboženských pochybnostiach, tí sa môžu presne dozvedieť, čo je
viera v Ježiša Krista. Spoznajú odpovede Cirkvi na ich otázky, čo im potom
 umožňuje presvedčivejšie rozhodnutie.
 V radoch neveriacich žiakov náboženstvo naberá črty misijného ohlasovania evanjelia,
aby sa mohli rozhodnúť pre vieru. (Kutarňa, 1994)
Náboženstvo sa v radoch žiakov šíri predovšetkým náboženskou výchovou, ktorú český
pedagogický slovník definuje ako výchovu uvádzajúcu žiakov do náboženskej problematiky,
zoznamujúcich sa so základnými pojmami a morálnymi hodnotami, s poznatkami o rôznych
cirkvách a cirkevných tradíciách a rituáloch (Prucha in Orendáč., 2007, s. 13). Na Slovensku je
náboženská výchova vnímaná špecifickejším spôsobom a jej zameranie je konfesionálne.
Pojem etická výchova sa definuje ako „výchovné pôsobenie na žiaka, jeho rozum,
predstavy, postoje, city, vôľu a konanie, aby boli v súlade so všeobecne uznávanými zásadami
etiky“ (Prucha in Orendáč, 1998, s. 136). Predstavuje výchovný program rozvíjajúci faktory
podmieňujúce a podporujúce pozitívny význam osobností. k týmto faktorom patrí napr.
sebaoceňovanie, pozitívne hodnotenie druhých, empatia, spôsobilosti medziľudských vzťahov
a iní. Avšak rozhodujúcim faktorom je prosociálnosť, ktorá sa realizuje v dvoch stupňoch:
 Výchova k prosociálnosti,
 aplikácia prosociálnosti na rôzne oblasti života (vzťah k práci, k majetku, k rodine,
spoločnosti..).
Finálnym cieľom etickej výchovy je prosociálne správanie a aby sa jedinec stal
osobnosťou, tvorcom budúcej civilizácie.
Prosociálne správanie, ako ho charakterizuje Lencz (1992, s. 6) je také, ktoré je zamerané
na pomoc, v prospech iných osôb, skupín alebo spoločenských cieľov, avšak bez nároku na
odmenu (finančnú, pochvalu, uznanie).
Motívom a predpokladom prosociálneho správanie je vnútorná potreba robiť to, čo
prospeje druhému. Cieľom výchovy je nielen osvojenie si určitého vonkajšieho správania, ale
predovšetkým deti priviesť k tomu, aby sa správali prosociálne z vnútornej potreby.
Prosociálna osobnosť, ako uvádza vo svojej publikácii Lencz, (1992) nesie charakteristiky:
 prejavuje súcit s ľuďmi, ktorí majú ťažkosti
 teší ho obdarovať niekoho alebo rozdeliť sa s niekým
 namáha sa v prospech iných ľudí
 úspechy iných ľudí prijíma bez závisti
 má pochopenie pre starosti a nevýhody svojich známych
 prežíva s inými ľuďmi ich starosti a radosti
Život väčšiny veriacich rôznych náboženstiev sa nijako nelíši ani navzájom, ani od života
väčšiny ateistov. Akoby existoval etický základ, ktorý je vlastný všetkým spoločenstvám ľudí bez
ohľadu na ich vieru či nevieru.
Náboženstvo prináša odpovede, ako uvádza Bugár vo svojej publikácii, ktoré sú
nevyhnutné v našom živote, a preto by každý človek mal mať určité informácie o náboženstve,
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ktoré by ho doviedli k uvažovaniu a hľadaniu odpovedí na javy, ktorým sa v bežnom
každodennom živote nevyhneme. Učiteľ etickej výchovy by mal vedieť vysvetliť žiakom
objektívne a nezaujato určité informácie o náboženstve, náboženských javoch i problémy,
ktoré sa s náboženstvom spájajú. Aj pre človeka – žiaka, ktorý odmieta náboženstvo je dôležité,
aby mal základné informácie o náboženstve, o veriacich. Mal by pochopiť náboženstvo najmä
z hľadiska etiky, jeho prínos pre našu kultúru či celú ľudskú civilizáciu. Len v takomto prípade
budú žiaci schopní tolerovať svojich veriacich spolužiakov.
Na náboženstvo z etického hľadiska môžeme nazerať, ako že:
 je najdôležitejším zdrojom mravného poznania ľudstva.
 dáva životu človeka zmysel, odpovedá na základné otázky „Kto som?“, „Odkiaľ som?“,
„V čom je zmysel môjho života?“
 predstavuje etický ideál, t.j. ideál prosociálneho človeka – ideál dobrého mravného
človeka
 zdôvodňuje potrebu mravného konania
 pomáha zvládnuť ťažké životné situácie, prijať utrpenie
 zbližuje príslušníkov určitého vierovyznania, vytvára pocit spolupatričnosti
 pomáha človeku vytvárať vzťah k Bohu
 umožňuje človeku začleniť sa do prírodného a spoločenského diania (Bugár, 2012)
Známy ruský spisovateľ realistickej literatúry Dostojevskij vo svojom diele povedal: „Ak
niet Boha, je všetko dovolené.“ z toho vyplýva, že niet morálky a morálnych noriem. Tie by
podľa neho mali byť odvodené od Boha, lebo ak nie, bude možné ich spochybniť (Bugár, 2012).
Platné etické pravidlá formulovali duchovné osobnosti akými boli Ježiš, Budha, Krišna,
Lao-e, Mojžiš, Mohamed. Títo svätci oslobodení od egoizmu svoj život viedli v súlade s božou
vôľou. Spása mala byť cieľom ľudského života. Ľudí vnímali ako duchovné bytosti hľadajúce
spásu buď vedome alebo nevedome. Človek sa musí zbaviť zla, pýchy, nenávisti, bezohľadnosti,
chamtivosti, len tak môže dosiahnuť spásu. z toho vyplýva, že náboženské morálne pravidlá
vedú k odstráneniu ľudského egoizmu, čo sa odráža aj v uvedenom výroku: „Ovládaj sa,
neškoď, neubližuj, ale pomáhaj.“
Nasledujúce podkapitoly uvádzajú primárne znaky svetových živých náboženstiev, na
základe ktorých možno povedať, že zdôrazňujú postoje, ktoré sú blízke postojom, ktoré sú
obsahom prosociálnosti. Preto môžeme jednoznačne tvrdiť, že náboženstvo vytvára obrazy
takmer totožné s obrazmi etickej výchovy. Uvedené podkapitoly sú rovnako dôkazom toho, že
svetové náboženstvá majú spoločné:
 Viera v Boha osobného či neosobného, ktorý je večný a nekonečný, je láskavý
a spravodlivý. Boh sa chápe ako nehmotný, očiam neviditeľný duch.
 Konanie zla prináša trest, dobro je odmenené.
 Človek je povolaný k tomu, aby praktizoval sebaovládanie a modlitby alebo meditácie.
V západných náboženstvách je pôvodcom morálnych noriem Boh, ktorý je zároveň aj
garantom ich dodržiavania. V budhizme, ktorý vznikol. v 5. storočí pred Kristom v Indii,
morálne pravidlá a ich dodržiavanie majú viesť k dosiahnutiu vnútornej slobody a šťastia.
Budhizmus je odvodený od slova Budha, čiže osvietený. V popredí jeho záujmu nie je vzťah
k Bohu, ani otázka posmrtného života. Ale v popredí predovšetkým stojí etické učenie. Budha
hľadá odpoveď na otázku ako sa oslobodiť od utrpenia. V podstate môžeme hovoriť o túžbe po
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šťastí. Budhovou odpoveďou je: podstatou utrpenia sú nesplnené žiadosti – preto oslobodiť sa
od utrpenia znamená, oslobodiť sa od žiadostí. Budhizmus učí, že každý človek sa môže stať
Budhom. Ľudská prirodzenosť je svojou podstatou „budhovská“. Budha predstavuje
nekonečné svetlo, milosrdnú lásku ku všetkým tvorom. V budhizme je jediným prostriedkom
na dosiahnutie osvietenia meditácia, ktorá nás učí vidieť predovšetkým seba aj všetky svoje
kroky očami milosrdnej lásky. Meditáciou by sme mali opakovať a postupovať po jednotlivých
krokoch. Prvým krokom je milosrdná láska k sebe:
 nech som slobodný od nepriateľstva
 nech som slobodný od zlej vôle
 nech som slobodný od zármutku a úzkosti
 nech zotrvám v šťastí.
Druhý krok sa vzťahuje na náboženského učiteľa. Pritom je potrebné spomenúť si na
prijaté dary a dobrodenia. Ďalšími krokmi sú:
 meditatívne prianie priateľovi
 meditatívne prianie neutrálne osobe
 meditatívne prianie nepriateľovi ako neutrálnej osobe.
Budhizmus vyhlasuje pocit hnevu a zlosti za prekážku milosrdnej lásky. Rozlišuje až
dvanásť spôsobov, ako sa zbaviť zlosti a hnevu. Jedným zo spôsobov je, že sa človek stáva milý
k ľuďom a sprevádzajú ho dobré duchovné bytosti. Je to človek, ktorý sa dobre správa, má
ľahkú, jasnú a usmievavú myseľ.
Náboženstvo taoizmus bol rozšírený v Číne a jeho názov je odvodený od slova TAO.
Pôvodne sa pod ním rozumel pojem „cesta hviezd“. Prenesene pod ním chápeme „vesmírny
zákon“, ktorý riadi všetko, čo je. Rovnako sa označuje aj ako „cesta múdrosti“. Podstatou tohto
náboženstva je, že človek dosiahne šťastie iba za podmienky, ak žije v súlade s vesmírnym
zákonom TAO. Avšak k dosiahnutiu múdrosti sú dôležité určité obrady, štátny a verejný život,
prinášať obete božstvám, rešpektovať pokyny astrológie, ale najmä úsilie dosiahnuť cnosť
a múdrosť. Za najvyššiu cnosť považuje HSU, čo je prázdnota, teda oslobodenie od
pozemských, sebeckých žiadostí. Popredný predstaviteľ taoizmu Lao-Tsem (604 rokov pred
Kristom) vyslovil výrok o jednote harmonických vzťahov medzi ľuďmi: „Kto žije v jednote, toho
sprevádzajú nebeské bytosti. U neho je pokoj, šťastie a mier. Kto prichádza k nemu, má dojem,
že prichádza na slávnostnú hostinu s hudbou. Pozerá sa a tiež zvláštne nevidí, počúva a nič
zvláštne nepočuje a i napriek tomu je uchvátený čímsi nevýslovným..“ (Lencz, 1994).
Hinduizmus patrí medzi najrozšírenejšie náboženstvá v Indii – národa, ktorý sa rozhodol
kráčať cestou „duchovného hľadania“. Prvým bodom duchovného hľadania je presvedčenie, že
skutočnosť tvorí jednotu. Svet, človek a všetko živé, teda všetko čo bolo, je a bude tvorí jednu
realitu – „všetko je teda Brahman“, toto tvrdí Upanišády, posvätný spis hinduizmu.
Brahman – základ všetkého, najvyššia skutočnosť, ktorá riadi všetko, udržuje všetky veci,
je vnútorným vodcom a cieľom každej živej bytosti. Človek, jeho hlboké „ja“– ATMAN, je
identický s Brahman. Človek, keď dosiahne pravé osvietenie, môže povedať: „Ja som
Brahman.“, „Všetko je Brahman.“ Tento vývoj je dôkazom hlbokej solidarity so všetkým, čo žije.
V hinduizme nenachádzame prikázanie, ako je to v kresťanstve, ktoré hlása prikázanie
lásky k blížnemu. Hinduista vníma a miluje všetko živé ako súčasť seba a zároveň súčasť
božského princípu Brahman. Hinduizmus, ale nepovažuje Brahman za osobu v zmysle
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kresťanského chápania Boha. Ale i napriek tomu vzniklo v 3. storočí pred Kristom v hinduizme
nový smer BAKTI. Jeho podstatou je oddaná láska k Bohu, ktorý sa chápe ako osoba a učenie
o Božej láske a človeku. Význam slova BAKTI je oddanosť alebo láska. (Lencz, 1994)
Židia tvoria akési medzinárodné záujmové spoločenstvo, majúc v rukách ekonomickú
a politickú moc. z tajných „dokumentov“ sa dozvedáme, že údajne chceli dosiahnuť vládu nad
svetom. Práve tieto úvahy, ako uvádza Lencz v Metodickej príručke etickej výchovy, boli
zdrojom nenávisti, ktorá vrcholila v roku 1938 – 1939 v radoch nacistov, ktorých snahou bola
likvidácia židovského národa. Židia však v skutočnosti museli znášať prenasledovanie, útlak,
ktorým nie vždy dokázali čeliť. Pritom židovský národ sa môže pýšiť celým radom géniov, ktorí
sa zapísali do dejín ľudstva. Nemožno nespomenúť ako príklad filozofa Barucha Spinózu, fyzika
a matematika Alberta Einsteina, spisovateľa Franza Kafku a mnohých iných významných
osobností.
Aj židovské náboženstvo malo hlboký vplyv na naše dejiny a kultúru a to najmä cez
„knihu kníh“– Bibliu, Starý zákon, ktorý je hebrejskou Bibliou. Obsahuje mravné zásady, tak ako
kresťanská Biblia, ako napríklad láska k blížnemu, Desatoro.
Osobitné miesto v rámci živých svetových náboženstiev má kresťanstvo. Ako najmladšie
a najrozšírenejšie náboženstvo je viac ako budhizmus a hinduizmus humanistické a prosociálne
náboženstvo. Kým v orientálnych náboženstvách dominuje meditácia, ponorenie sa do seba, v
kresťanstve stojí v popredí láska k Bohu a blížnemu. Jednoznačne možno povedať, že
prosociálnosť je vlastná kresťanstvu ako aj etickej výchove. Teda ľuďom veriacim ako aj ľuďom
bez náboženskej viery. kresťanstvo je stúpencom etickej výchovy – prosociálnosti.
Biblia je základná kniha kresťanov, síce pojem prosociálnosť neobsahuje, ale v Evanjeliu
podľa Matúša (7 kap., 12 verš) nájdeme sformulované zlaté pravidlo etickej výchovy: „Všetko,
čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon aj proroci.“
Predsa však nachádzame rozdiely medzi biblickou láskou, ktorá je náročná, ideálna,
a láskou, ktorú proklamuje prosociálnosť, lebo ako sa uvádza v Biblii:
 Láska k človeku je spojená s láskou k Bohu
 Ježiš nás vyzýva, aby sme milovali blížneho, ako on miloval nás, teda až po obeť
vlastného života
 Motívom lásky musí byť presvedčenie, že všetci ľudia sú Božie deti, teda naši bratia.
Z uvedeného môžeme tvrdiť, že prosociálnosť ako cieľ etickej výchovy a kresťanská láska
do istej miery sa navzájom zhodujú, kým v prosociálnosti ide o lásku k sebe, lásku k druhým,
tak v kresťanstve rozlišujeme lásku ideálnu, lásku, ktorá sa obetuje. Kresťanstvo zohralo v
európskej histórii pozitívnu úlohu. (Lencz, 1994)

DUCHOVNÁ PRIRODZENOSŤ ČLOVEKA, SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ
Každý hlboko zmýšľajúci človek si vytvára svoje priority života, medzi ktoré patria najmä
zdravie, sloboda, láska, dobro, prirodzenosť, ale nie vždy sa nám darí žiť podľa nich. Zmyslom
človeka je dosiahnuť dokonalosť, vo vedomí človeka veriaceho, žijúceho duchovným životom
sa pod dokonalosťou odkrýva dosiahnuť Boha. Lebo dokonalý je len Boh. Jediný človek, ktorý
bol dokonalý je Ježiš. Jeho dokonalý život má nám ostatným slúžiť ako vzor, ako sa priblížiť
k dokonalosti. Avšak v súčasnosti mnohí ľudia majú pocit odklonu od dokonalosti, od
prirodzenosti. Už Dante Alighieri v diele Božská komédia uvádza: „Keby ľudia žili podľa
prirodzenosti, nebolo by na svete hriechu.“ Na základe citovaného výroku je namieste položiť
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si otázku, čo je pre človeka prirodzené. Pohľad na prirodzenosť nám odkrývajú duchovné knihy,
ktoré zdôrazňujú, že prirodzenosť je potrebné rozvíjať a pritom žiť podľa nej. V duchovnom
svete sa stretávame s pojmom natura integra, čiže úplná prirodzenosť. Sem sa zaraďuje všetko,
čo dal Boh človeku pri stvorení:
 Telo, ktoré Boh stvoril z prachu a zeme, z oživenej hmoty.
 Dušu, ktorá je dychom jeho života. Teda Boh mu dal rozumného ducha, život citov,
slobodnú vôľu a obdaroval ho milosťou.
Úplná prirodzenosť, ktorú stvoril Boh je len dobrá. Teda celoživotnou úlohou človeka je
navrátiť sa k nej, lebo keď budeme žiť podľa nej nikdy nezhrešíme.
Druhou podobou prirodzenosti je natura pura, teda obyčajná prirodzenosť. Ide
o rozlíšenie, čo je v človeku ľudské a čo božské. Telo, duša (zmyslový a citový život, slobodná
vôľa, schopnosť cnostne žiť) to je v človeku prirodzené. Obyčajná prirodzenosť je tiež dobrá,
lebo ju stvoril Boh. Povinnosťou človeka je ju rozvíjať, chrániť ju pred hriechom.
Treťou a úplnou podobou prirodzenosti je natura corrupta, lapsa, čiže skazená, padnutá
prirodzenosť. V tomto prípade už človek zhrešil, všetko čo bolo v ňom nadprirodzené stratil,
porušila sa jeho úplná aj obyčajná prirodzenosť, telo podľahlo vášňam, zlej žiadostivosti, vôľa
sa naklonila k zlému. Túto prirodzenosť sa musíme naučiť ovládať, krotiť ju a bojovať proti nej
a nikdy sa k nej nesmieme navracať, lebo by sme tým škodili sebe a páchali by sme hriech
(http://www.postoy.sk/node/2466).
Pojem sloboda vo svojej podstate môže byť chápaný rôzne. Neraz ho spájame s naším
vlastným „ja“. Označuje náš stav v úradných tlačivách, naše rozhodovanie, konanie, ale
predovšetkým našu vôľu, náš postoj, ktorý bez nášho vlastného „chcem a môžem“ existovať
nemôže. Sloboda je typická hodnota človeka, ktorá je dopĺňaná druhým, nemenej dôležitým
článkom – zodpovednosťou. Človek musí za každé svoje slobodné rozhodnutie niesť určitú
zodpovednosť. Zodpovednosť by pre človeka mala byť takou samozrejmou, ako je pre neho
sloboda. Slobode a zodpovednosti sa jedinec musí učiť.
Známy francúzsky spisovateľ Exupéry povedal: „Si navždy zodpovedný za to, čo si si
k sebe pripútal. Si navždy zodpovedný za svoju ružu..“ Človek je teda zodpovedný zato, čo si
slobodne zvolil, vybral. Zvolil si slobodne svoje priority, ostatné alternatívy si nezvolil. Avšak v
živote človeka sa jeho priority menia, rovnako ako jeho slobodné rozhodnutia a to v dôsledku
našich túžob. Duchovný človek poníma slobodu ako zakorenenú schopnosť v rozume a vo vôli
konať alebo nekonať, vykonávať činy dobrovoľné a to sám od seba vedome.
Sloboda v človeku predstavuje silu, ktorá mu umožňuje rásť, dozrievať v pravde a v
dobre. Každý sám disponuje slobodnou vôľou. Sloboda sa stáva dokonalou, keď je zameraná na
Boha. Pravou slobodou je chápaná sloboda, ktorá stojí v službe spravodlivosti a dobra. Takáto
sloboda robí človeka zodpovedného za svoje činy, ale len do takej miery, kde nie je prekročená
hranica dobrovoľnosti. Sloboda nachádza svoje opodstatnenie medzi ľuďmi, v medziľudských
vzťahoch. Človek je stvorený na Boží obraz s prirodzeným právom preto, aby bol uznávaný ako
bytosť slobodná a zodpovedná. z tohto vyplýva povinnosť vážiť si každého človeka a toto
zaväzuje všetkých ľudí. Právo na slobodu, slobodné rozhodovanie, právo konať je obsiahnuté v
dokumentoch ako Ústava SR (2. hlava – Základné ľudské práva a slobody), zároveň je
požiadavkou ľudskej dôstojnosti v morálnej ako aj v náboženskej oblasti. Právo na slobodu,
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slobodné rozhodovanie musí občianska spoločnosť rešpektovať a chrániť v dimenziách
spoločenského dobra a verejného poriadku.

POSMRTNÝ ŽIVOT A REINKARNÁCIA
„Keď budete dobrí, pôjdete do neba, keď budete zlí, pôjdete do pekla.“ Od nepamäti
spája tento výrok generáciu s generáciou, slúži ako pomyselný výstražný prst, ktorý motivuje
ľudí konať a šíriť dobro a robiť všetko tak, aby nepáchal zlo a hriechy.
Myšlienky o posmrtnom živote a reinkarnácii sú obsahom viacerých náboženstiev.
Prinášajú mýtus o prvopočiatočnom rajskom stave, v ktorom žili stvorené duše ako v raji.
Slovné spojenie „žiť ako v raji“ je nám všetkým známe. Aj neveriaci si ho vysvetľujú ako život
plný radosti, šťastia, spokojnosti, blahobytu. Duše žijúce v raji boli šťastné. Chýbalo im však
sebauvedomenie a schopnosť rozlišovať dobro od zla. Teda prví „ľudia“ konali dobro
automaticky, nevedome, lebo iná možnosť im bola neznáma. Učili sa vedome pracovať pre
dobro, poznávať ho, čím dosiahli sebauvedomovanie. Následne duše opustili raj, lebo už
nekonali nevedome, ale vedome, čomu možno hovoriť sebauvedomovanie. Konali už na
základe vlastných úsudkov a presvedčenia. Tu sa začína objavovať aj zlo v určitom zmysle slova,
ktoré postupne človek (duša) poznáva. Takáto duša opúšťa raj, teda duchovný svet, pod
ktorým sa nemyslí žiaden fyzický svet. Potom duše vstupujú do fyzických tiel, kým dovtedy žili v
duchovnom svete, ktorý predstavoval raj, teda nebo. Duše vo fyzickom tele vstupujú do
hmotného sveta, kde prechádzajú rôznymi skúškami, spoznávajú už aj utrpenie. Úlohou skúšok
bolo vyvolať v nich snahu k sebauvedomovaniu, čím sa naučili rozlišovať dobro a zlo. Takúto
možnosť poskytuje iba hmotný svet. Ak sa chcel človek (duša) navrátiť do raja musel rozvíjať
lásku, teda cnosti, poznanie, teda múdrosť, čo bolo bezpodmienečnou podmienkou návratu do
raja. Tu nachádzame odpoveď, čo je pre ľudí motiváciou dostať sa do raja. Ak teda chceme
opäť žiť „ako v raji“, musíme poznať lásku, cnosti, musíme mať pozitívne prioritné vlastnosti
človeka, musíme byť múdri, aby sme poznali svoje cnosti, len tak sa dostaneme do svojho sveta
plného lásky a múdrosti. Túžba po šťastí, ktorú má každý človek, nás bude viesť k tomuto cieľu.
V rámci tohto mýtu sa dá život človeka chápať ako hľadanie cesty domov, hľadanie počiatku
nášho bytia, kde sa začala naša túžba po šťastí. Do raja sa môže dostať len ten, kto je na určitej
rajom požadovanej úrovni. Preto je dôležité, aby človek na sebe pracoval, aby sa zušľachťoval,
aby konal dobro, čo je vstupenkou do raja, teda do šťastného, spokojného života plného
radosti. V opačnom prípade mu hrozí, že bude musieť prechádzať rôznymi utrpeniami, až
napokon stratí nadobudnuté ľudské bytie a bude naveky zavrhnutý (Bugár, 2012).
Cesta odchodu z pozemského života je cestou, o ktorej sa v súčasnosti vedie mnoho
diskusií. Sú medzi nami ľudia, ktorým sa už podarilo pozrieť „na druhý breh“ a potom sa opäť
vrátiť medzi živých ľudí. Sú to ľudia, ktorí už prežili klinickú smrť – smrť, pri ktorej už prestalo
fungovať srdce aj mozog. Zaujímavým faktom je, že ich spájajú podobné zážitky, ako vznášať sa
vo vzduchu a pod sebou vnímať a vidieť celý priebeh situácie, ktorá spôsobila tento „iný“ stav,
ocitnúť sa v akomsi tornáde či tuneli, na konci ktorého je žiarivé svetlo. Ľudia tento stav
považujú za blažený pocit, dotváraný príjemnou hudbou a vidinou duchov svojich blízkych, už
mŕtvych.
Moody (1975, s. 20) vo svojej publikácii uvádza: „Smrť je iba bezsenným spánkom, čo je
obrovským ziskom. Ak je smrť taká, tak je to zisk a všetok čas sa javí iba ako jedna dlhá noc.
Smrť je tzv. anihilácia vedomého prežívania.“ Ďalej Moody tvrdí, že reinkarnáciou sa človek
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stáva čímsi viac, ako si myslí, že je. Práve tam sa nachádzajú dimenzie jeho bytia a potenciál
pre realizáciu a vedomie, že človek nie je zahrnutý do jeho vnímania seba samého. Život
človeka je oveľa hlbší a obsiahlejší, ako si myslí. Až po prežití reinkarnácie človek pochopí to,
o čom hovoria všetky svetové náboženstvá.
Pojem reinkarnácia alebo prevteľovanie pochádza z latinčiny – re + carnis a znamená byť
znova z mäsa. Je to teória alebo viera, hlásajúca, že istá, pre život nevyhnutná súčasť živých
bytostí, prežíva smrť, aby bola znovu zrodená v novom tele. Pod touto súčasťou rozumieme
Dušu, Ducha, „Vyššie alebo Pravé Ja“, „Božské svetlo“, „Ja“. Podľa tohto názoru sa v každom
živote vo fyzickom svete vyvíja nová osobnosť, ale istá súčasť bytosti zostáva neustále
prítomná počas celej postupnosti životov.
Reinkarnácia ako teória posmrtného života je spojená s Indiou, kde veria, že telo
predstavuje akési oblečenie, ktoré menia duše. Teda po smrti duša vystúpi z tela a po čase
prijme nové telo. Človeka po smrti čaká nové telo, nové narodenia a znova prežitý život.
Existujú ľudia, ktorí si pamätajú na svoje minulé životy. Preto nie je ničím výnimočným, keď
stretneme neznámeho človeka a nám sa zdá, ako keby sme ho poznali odjakživa.
Viera v reinkarnáciu je už starý úkaz. Je obsahom najmä indických náboženských tradícií
ako v hinduizme, džinizme, sikhizme. Už mnohí filozofi antického Grécka skúmali túto teóriu. V
reinkarnáciu veria aj novodobí pohania, ktorými sú New Age hnutia, vyznávači špiritizmu,
študenti ezoterických filozofií, napr. Kabala, Sufizmus, Gnosticizmus.
Budhizmus reinkarnáciu ako znovuzrodenie neuznáva na rozdiel od hinduistických
tradícií, žiadne „ja“, ani večnú dušu, ktoré by sa reinkarnovali. V Indii v hinduizme je prvýkrát
proces reinkarnácie zaznamenaný v upanišádach. Podľa hinduistov je duša nesmrteľná tzv.
átman, tým telo podlieha zrodeniu a smrti.
Na záver sa nám črtá otázka, ako definovať presne pojem reinkarnácia. Je to termín,
s ktorým narábajú dodnes svetové náboženstvá. Pripravujú ľudstvo, že život sa smrťou
nekončí. Pokračuje ďalej, avšak v inej podobe. V reinkarnácii je zaujímavé to, že nám dáva
možnosti vyvodiť z nej vlastné závery, jedinečné v myslení každého jedinca. Reinkarnácia je
prostriedkom k objavovaniu seba samého, pomáha nám nachádzať nové možnosti, ako
dosiahnuť vnútorný pokoj, ako sa zbaviť psychologických konfliktov.
Témou reinkarnácie sa zaoberali aj známe osobnosti vedeckej komunity ako anglický
biológ Thomas Huxley považoval reinkarnáciu za prijateľnú myšlienku a zaoberal sa ňou v knihe
Evolution end Ethics end other Essays. Problematikou reinkarnácie sa zaoberajú mnohí
výskumníci, ako aj profesor Ian Stevenson, ktorého viaceré zistenia evokujú v ľuďoch vieru
a uznávanie reinkarnácie. Ian Stevenson zverejnil podrobnejšie zbierky osobných spovedí
zverejnil, ktorý sa vyše štyridsať rokov venoval štúdiu detí, ktoré rozprávali o svojich minulých
životoch. Stevenson metodicky dokumentoval ich výroky. Dokonca sa pokúšal vypátrať zosnulý
osobu, s ktorou sa dieťa identifikovalo. Porovnával materské znamienka vrodené chyby so
zraneniami a jazvami zosnulých. Prevažná väčšina prípadov Stevensona sa vyskytuje vo
východných spoločnostiach, kde náboženstvá pripúšťajú reinkarnáciu. Súčasťou tvrdení
o existencii reinkarnácie sú aj celovečerné filmy ako napr. Kundun či knihy súčasných autorov
ako napr. Carol Bowmanová: Children´s Past Lives, Vicki Mackenzieová, ktorých súčasťou sú
populárne priesne s témou reinkarnácie.
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Veľký počet vedcov ako napr. Peter Ramster, Dr. Brian Weiss a iní, skúmaním
reinkarnácie došli k záveru, že reinkarnácia je existujúci jav, avšak ich tvrdenia boli ignorované
v rámci vedeckých kruhov. Paul Edwards, skeptik, skúmal ich publikácie, ktoré však považoval
za nepostačujúci vedecký dôkaz. Filozof Robert Almeder podrobil dôkladnej analýze kritiku
Edwardsa. keď prehlásil, že „všetci vieme, že to nemôže byť pravda, preto to pravda nie je „–
argument vyplynul z nedostatočnej predstavivosti. Opodstatnenou námietkou proti
Ramsterovi je, že nie je žiadny dôkaz fyzického procesu, ktorým by osobnosti mohla prežiť smrť
a putovať do iného tela a že väčšina ľudí si svoje minulé životy nepamätá. Mnohí skeptici
zastávajú názor, že reinkarnáciou sú len tzv. „falošné spomienky“– psychologický jav, ktorý
vyplýva zo systému vier jedinca a jeho obáv. Výpovede jednotlivcov nemôžu byť považované za
empirický dôkaz. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Reinkarn%C3%A1cia)
Existujú spôsoby, ako prežiť minulý život, ktoré si môže osvojiť každý človek, tak to tvrdia
Moody a Pery v publikácii Život pred životom a to prostredníctvom navodenia stavu hypnózy.
k tomu je však potrebné pouvažovať nad dôležitými, k nej vedúcimi otázkami, akými sú: „Čo
ma k tomu vedie?“ „Pretože to chcem?“ „Čo si od toho sľubujem?“ Prvým krokom k takémuto
rozhodnutiu by mal byť predovšetkým prieskum seba samého. Druhým krokom rozhodnutia je
stretnutie so psychoterapeutom so špecializáciou na hypnózu. Ľudia sa ale obávajú stavu v
hypnóze, ktoré v súčasnosti odborníci bežne používajú v praxi. Hypnoterapiou človek dosiahne
uvoľnenie napätia, odkrytie nejakej traumy, čo ale bez autohypnózy – stav, ktorý si želám „ja“.
Hypnóza je stav vyššej koncentrácie v hlbokom uvoľnení. Stav pokojného, sústredeného,
vyrovnaného vedomia. Hypnóza je všeobecne povedané, stavom zostreného vedomia, ktoré je
zamerané na vnútorné cítenie a procesy. Preto sa netreba obávať metódy hypnózy, ktorá je v
súčasnosti najbezpečnejšou metódou, ale len za predpokladu, že ju uplatňuje špecialista –
terapeut. Je dôležité pripomenúť, že aj v stave hypnózy, v stave hypnotického spánku je možné
vypovedať určité nepravdy. Je teda namieste otázka: „Hovoria ľudia o minulých životoch
pravdu?“ Všetko je založené iba na otázke viery. Reinkarnačné regresie môžu viesť až
k bohatým dobrodružstvám a do veľkej miery ovplyvňovať duchovný rozvoj človeka. Môže
viesť až k jasnému zneužívaniu človeka, preto je dôležité, pri každom individuálnom
rozhodovaní si uvedomiť aj určité nebezpečenstvo (Moody, 2010).

NÁVRH ROZŠÍRENIA ŠTANDARDOV ETICKEJ VÝCHOVY
Etické prosociálne správanie sa začalo formovať spolu so vznikom života, ľudstva
a spoločnosti. Jednoznačne môžeme povedať, že má svoje korene v dávnej minulosti, keď ľudia
vychádzali zo získaných a odpozorovaných skúseností správania medzi sebou v priamom
bežnom živote. Najstarším prínosom do správania jedincov bola ich viera v Boha, čo
jednoznačne dokazuje, že počiatky etického správania pochádzajú z náboženstva.
Etické správanie, ktoré je cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu
popri náboženskej výchove, je úzko späté s vierou a náboženstvom, majú mnoho spoločných
znakov. Nový Štátny vzdelávací program schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ktorý nadobudne účinnosť od 1. septembra 2013, obsahuje charakteristiku
predmetu, ciele, výkonnostný a obsahový štandard. Obsah učiva ETV rozdelil do šiestich
tematických celkov, kde téma náboženstvo nie je samostatne rozoberaná. Avšak prvky
náboženstva nájdu jednoznačné opodstatnenie v niekoľkých vymedzených tematických
celkoch. Stredobodom pozornosti etickej výchovy je výchova prosociálneho človeka – osobnosť
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s vlastnou identitou, s vlastnou orientáciou, s vlastnými hodnotami, jedinca tolerantného,
schopného akceptovať odlišné názory, ale predovšetkým vzbudzovať v ňom pocit spriaznenosti
a spolupatričnosti. Tieto hodnoty sú obsiahnuté aj v náboženských princípoch.
Už prvý tematický celok „Komunikácia“ dáva priestor prvkom náboženstva.
Komunikujeme verbálne – neverbálne, priamo – nepriamo. Ľudia môžu komunikovať z pozície
veriaceho, nábožensky založeného človeka, či z pozície neveriaceho. Vždy tu pôjde o vzájomný
vzťah komunikantov.
Druhý tematických celok „Dobré vzťahy v rodine“ dáva možnosť uplatniť náboženský
pohľad smerujúci k výchove ideálneho slobodného a zodpovedného človeka. Cez náboženský
princíp „Miluj svojho blížneho“ vieme prejsť k vysvetleniu základného etického pravidla: „Čo
nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty druhým.“
Tretí tematický celok „Dôstojnosť ľudskej osoby“ nám na hodinách etickej výchovy dá
možnosť hľadať odpovede na otázky: Čo je človek? Akú má hodnotu? Kto sú dôstojní ľudia?
Som i ja dôstojným človekom? Od čoho závisí moja dôstojnosť? Na tieto otázky môžeme hľadať
odpovede v Biblii, ale aj v reálnom živote. Našou úlohou bude dokázať žiakom, že oba pramene
hľadania odpovedí na dané otázky nás dovedú k rovnakej pravde a to, že najväčšou hodnotou
človeka je sám život. Tu je namieste aj otázka akceptácie ľudí s rozdielnosťou vo svetonázore.
Je nutné žiakom priblížiť rozdielne pohľady na vznik života, sveta, existencie sveta, zmyslu
života. V súčasnosti sú možné tieto rozdielne pohľady, a preto je nutné viesť žiakov k tolerancii
názorov tých druhých.
Aj v tematickom celku „Etika sexuálneho života“ môžeme čerpať z biblických príbehov
o Adamovi a Eve. Cez tieto príbehy môžeme žiakom vysvetliť základné pojmy sexuálnej
výchovy – láska, zamilovanosť, dôvera, vernosť, úcta a iné. 21. storočie dáva možnosti
slobodného, nikým nediktovaného, neobmedzovaného pohľadu na život a dianie okolo nás.
Preto je nevyhnutné žiakom priblížiť aj ten, pre mnohých žiakov dnes nový pohľad na svet
okolo nás.

ZÁVER
Predchádzajúce strany boli venované náboženskému zdôvodneniu etickej výchovy.
Náboženstvo sa dotýka podstatných otázok nášho života, vzniku podstaty, lásky, úcty k sebe
samému ako aj k iným ľuďom a to sú princípy obsiahnuté aj v etickej výchove. V záverečnej
práci sme chceli poukázať na zmysel náboženskej výchovy ako aj etickej výchovy a dokázať, že
na hodinách etickej výchovy sa nezaobídeme bez názorov a predstáv pochádzajúcich už
z dávnej minulosti v podobe hodnôt, ktoré poskytuje práve náboženstvo. V práci vysvetľujeme
morálne hodnoty človeka, ktoré sú obsahom a cieľom náboženstva ako aj etickej výchovy.
Rozoberáme pojmy, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života, o ktorých kolujú rôzne
úvahy ovplyvnené náboženskou vierou alebo sú vyvracané vedeckými zdôvodneniami. Je ale
na každom indivíduu, ako sa k týmto otázkam bude stavať. Je už len na ňom, ktoré aspekty si
osvojí. Cieľom práce bolo hlbšie spoznať a priblížiť podstatu náboženstva, ktoré ako prvé začalo
formulovať morálne princípy. Dospeli sme k záveru, že človek sa musí zbaviť zla, pýchy,
nenávisti, bezohľadnosti, chamtivosti, len tak môže dosiahnuť spásu ako zdôrazňuje duchovný
svet. A dosiahnutím týchto vytýčených bodov, človek nadobudne prvky morálne a prosociálne
zmýšľajúceho človeka, čo je primárnym cieľom etickej výchovy. z tohto vyplýva, že náboženské
morálne pravidlá vedú k odstráneniu ľudského egoizmu: „Ovládaj sa, neškoď, neubližuj, ale
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pomáhaj.“ Práca zdôvodňuje totožnosť a symbiózu náboženského a etického konania.
Záverečnú prácu môžeme považovať za akýsi manuál pre žiakov veriacich a neveriacich, ktorí
by ňou mohli nadobudnúť zručnosti ako sa majú správať, ktoré náboženské morálne a etické
princípy ich dovedú k morálnemu správaniu vyžadujúcich našou spoločnosťou.
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CIVILIZAČNÝ VÝZNAM NÁBOŽENSTVA
Peter KMINIAK
Abstrakt
Práca je zameraná na vysvetlenie civilizačného významu náboženstva v rôznych oblastiach. Prvá
časť je zameraná na pozitívne javy spojené s náboženstvom oblastiach Biblia a jej učenie, Cirkev a jej
historická úloha v oblasti kultúry a vzdelania, ako mnísi pomohli pri rozvoji poľnohospodárstva
a priemyslu, Cirkev jej úloha pri rozvoji umenia, charitatívna činnosť cirkví, význam náboženských
sviatkov. Druhá časť opisuje negatívne javy spojené náboženstvom, náboženské vojny, inkvizícia a hon na
čarodejnice, križiacke výpravy, Turecké výboje. Záverečná časť sa zaoberá návrhmi na rozšírenie
obsahových štandardov v etickej výchove a cieľmi, ktoré sa majú dosiahnuť pri aplikácii uvedenej témy
praxi. Hlavným cieľom je porozumenie medzi veriacimi a neveriacimi, snažiť sa vybudovať toleranciu
a harmonické spolužitie medzi veriacimi rôzneho vierovyznania a poukázať na význam náboženstiev v
dejinách ľudstva. Práca sa zameriava hlavne na náboženstvá, ktoré mali v minulosti a v súčasnosti
najväčší vplyv na formovanie západnej civilizácie.
Kľúčové slová: náboženstvo, civilizácia, tolerancia, porozumenie, spolužitie

ÚVOD
Téma civilizačný význam náboženstva sleduje na jednej strane rozvíjanie základných
vedomostí o svetových náboženstvách a ich vplyvu na budovanie západnej civilizácie. Na
druhej strane je to výchova k tolerantnosti a porozumeniu medzi ľuďmi s odlišným
svetonázorom. Vedie žiakov k harmonickému spolunažívaniu a priateľským vzťahom medzi
veriacimi s rôznym vierovyznaním. Jej úlohou je zbaviť žiakov predsudkov a xenofóbie
z náboženstiev a veriacich, ktoré sú našej civilizácii vzdialenejšie. V súčasnom svete globalizácie
sa stierajú hranice a nie je problém stretnúť cudzincov zo vzdialenejších krajín.
Práca je rozložená do troch hlavých častí. Prvá časť sa venuje stručnému prehľadu
náboženstiev, ktoré počas dejín najviac vplývali na našu kultúru. Podstatnou myšlienkou tejto
úvodnej časti je poukázať na pozitívne stránky jednotlivých náboženstiev, o ktoré obohatili
našu civilizáciu. Kladie dôraz na hodnoty a ideály, ktoré počas stáročí vnášali jednotlivé
náboženstvá do spoločnosti a tým ju integrovali a pomáhali jej prežiť. Druhá časť práce sa
zaoberá negatívami, ktoré sa vyskytli v každom náboženstve, ale snaží sa do nich vniesť nové
svetlo pohľadu. Záverečná časť je zameraná na konkrétny prínos náboženstva pre každú
civilizáciu a zdôrazňuje výchovnovzdelávacie ciele pri praktickom využití témy v etickej
výchove.

POZITÍVA NÁBOŽENSTVA
„Náboženstvo sa javí v dejinách človeka ako jedna z najmocnejších síl, ktorá ho kedy
dynamizovala. Spájalo jednotlivé kmene a rasy v národy, alebo štiepalo ich jednotu, budovalo
a ničilo ríše, rozpútavalo vojny a vedelo nanútiť mier. Náboženstvo splodilo bohaté kultúry,
postavilo proti totálnym nárokom hmoty nepreniknuteľnú hrádzu ducha, vyvolalo v duši
dramatické boje, bolo zdrojom pokoja i svätého nepokoja, biedneho človeka urobilo šťastným
a rozkošníkom ukázalo, že sú bedármi, obohatilo chudobu ponížených a boháčom odhalilo
chudobu ich srdca. A kedykoľvek nejaký národ vo svojom lone vykynožil náboženského ducha,
podťal korene svojej kultúry a svojho života.“ (Hlinka, 1991, s. 9)
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Na úvod mojej práce som si pomohol citátom z knihy Antona Hlinku Cesty k nekonečnu,
v ktorej veľmi výstižne opísal zmysel náboženstva v dejinách ľudskej civilizácie a zároveň
poukázal na bipolárne vnímanie náboženstva, ktoré bude aj nosnou témou mojej práce.
Náboženstvo je späté s človekom od jeho prvopočiatkov a skúsiť vysvetliť jeho pôvod nie
je až také ľahké. Jedno z prvých vysvetlení, ktoré nám za socializmu „vštepovali“ na hodinách
občianskej výchovy a dejepisu bola teória strachu a nepochopenia prírodných javov. Primitívny
človek prežíval pocit strachu a úzkosti z neznámych síl a preto sa obracal na transcendentálne
bytosti aby ho chránili. Podľa Feuerbacha to bola túžba človeka po neobmedzenej veľkosti
a blaženosti, ktorá sa potom prejavila, ako únik z katastrofickej situácii všedného dňa. (Hlinka,
1991) Podľa tzv. responzívnej hypotézy teológa J. Hellera vzniká náboženstvo vo všetkých
obdobiach, ako odpoveď na otázku o zmysle života, otázku špecifickú len pre človeka, ktorú si
žiadny iný tvor nekladie. (Schon, 2012)
Nech berieme do úvahy ktorúkoľvek teóriu každá aj keď nevedomky sa zhoduje v tom,
že existuje nejaká nadprirodzená bytosť ku, ktorej si človek vybudoval určitý vzťah. A tu sa
dostávame k samej podstate a definícii náboženstva. Podľa slovníka je náboženstvo „vzťah
rozumového stvorenia k Bohu, ako k prvému počiatku a k poslednému cieľu.“ (M Višňovský,
1977, s. 308) Etymologicky náboženstvo, ako vzťah človeka k Bohu odvodzuje J. Schon zo
samotného latinského názvu relígió, ktoré je pravdepodobne prevzaté zo slova religáre čo
znamená /znovu/ zviazať, čiže zviazať človeka s Bohom či vytvoriť väzbu na Boha. (J. Schon,
2012) Na tomto mieste ja osobne súhlasím s výrokom Pierra T. de Chardina, ktorý povedal:
"Všetky náboženstvá sa stretávajú na vrchole Božej pyramídy".
Náboženstvá predstavujú vo svojich konkrétnych podobách nesmierne rôznorodý
a pestrofarebný svet. Aby sa dalo v nich zorientovať tak je potrebné ich roztriediť podľa
určitých kritérií do niekoľkých skupín – vytvoriť typológiu náboženstiev. „Typológia
náboženstva umožňuje odhaliť rozdiely a zhody medzi jednotlivými náboženstvami a tým
porozumieť inakostí jednotlivých náboženstiev.“ (Schon, 2012, s. 17)
1. Rozdelenie podľa počtu bohov, ktorých uznávajú:
a) monoteistické náboženstvá z gréčtiny monos – jeden, vyznávajú len jedného
konkrétneho boha (napr. kresťania, islam, judaizmus..)
b) polyteistické náboženstvá z gréčtiny poly – mnoho, vyznávajú viacero božstiev (napr.
hinduizmus, šintoizmus, staré grécke, egyptské .. náboženstvá)
c) neteistické náboženstvá – neuznávajú konkrétneho osobného boha, ale len určitý
duchovný princíp (napr. budhizmus, konfucionizmus, taoizmus..)
2. Rozdelenie podľa rozšírenia vo svete:
a) svetové náboženstvá, ktoré možno rozdeliť na dve tradície:
- východná tradícia vychádzajúca s indickej vetvy – hinduizmus a budhizmus
- západná tradícia vychádzajúca zo semitskej vetvy – judaizmus, kresťanstvo a Islam
b) lokálne náboženstvá, ktoré sú rozšírené len na malom území - kmeňové, miestne,
národné..
3. Rozdelenie podľa toho či konkrétne náboženstvo existuje v súčasnej dobe:
a) živé náboženstvá sú tie, ktoré reálne existujú a praktizujú svoju vieru aj v súčasnosti
(napr. kresťanské, judaistické, budhistické..)
b) mŕtve náboženstvá sú také, ktoré v priebehu dejín zanikli (napr. náboženstvá starého
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Egypta, Grécka, Ríma, Olmékov..)
4. Sekty a kulty- je to osobitná skupina nepatriaca priamo medzi náboženstvá (len s nich
niektoré vychádzajú), ale pre potreby práce ich na záver spomínam.
Na západnú kultúru mali najväčší vplyv tri najväčšie svetové náboženstvá a to Judaizmus,
Kresťanstvo a Islam, ktorým sa budem venovať podrobnejšie. Je nutné však aspoň okrajovo
spomenúť niektoré mŕtve náboženstvá, ktoré skoro jedno tisícročie ovplyvnili našu civilizáciu.
Sú to predovšetkým náboženstvá a popri nich aj veľký myslitelia starovekého Grécka a Ríma.
Veľký filozofovia ako bol Pytagoras, Sokrates, Platón, Aristoteles, Stoici a mnoho ďalších silne
ovplyvnili filozofiu prvotnej kresťanskej cirkvi. V neskorších dobách to boli predovšetkým
náboženstvá starovekých Keltov a Slovanov. Ich zvyky a časti rituálov v pozmenenej forme
prežili v európskej a angloamerickej kultúre do dnešných čias.
Pred kolombovské náboženstvá indiánskych kmeňov podľa Mircea Eliadea, hlavne
náboženstvá mezoamerických, andských a latinskoamerických kultúr (Mircea Eliade, 2007)
dodnes prežívajú v určitých podobách a zvykoch, ktoré sa zmiešavajú s kresťanským rítom
a vznikajú tak rôzne oslavné až karnevalové sprievody, zvláštne formy uctievania množstva
svätých..
Je potrebné spomenúť aj náboženstvá a kulty Afriky, ktoré na americký kontinent
priniesli a rozšírili privezení čierny otroci.

JUDAIZMUS
Judaizmus je najstaršie monoteistické náboženstvo zo semitskej (západnej) rodiny,
z ktorej vychádza aj Kresťanstvo a Islam. Pojem Judaizmus je odvodený zo slova Juda, čo je
meno jedného zo židovských kmeňov. Biblickým menom pre židovský národ je Izrael, čo je
meno jedného zo židovských patriarchov. (J. Schon, 2012) Počiatky židovského náboženstva
podľa biblického rozprávania siahajú až k praotcovi Abrahámovi, ktorý spečatil svoju vieru v
jedného Boha zmluvou a založil izraelský národ "Skutočne uzatváram zmluvu medzi mnou
a tebou a medzi potomstvom tvojím po tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu večnú, že
budem Bohom tvojím a potomstva tvojho po tebe.“ (Gn 17, 7)
Základným prameňom judaizmu sú starozákonné spisy Biblie a to tzv. palestínsky zákon.
Najposvätnejšia je Tóra (zákon) obsahujúca prvých päť kníh Mojžišových. Okrem toho
hebrejská Biblia obsahuje knihy prorocké, dejepisné a žalmy.

KRESŤANSTVO
Pojem pochádza z gréckeho christianoi čo znamená patriaci Kristovi. Na začiatku
kresťanstva stojí osobnosť Ježiša z Nazareta, ktorá rozdelila dejiny na dobu pred a po Kristovi.
Jeho narodenie sa datuje do začiatku nášho letopočtu, ale Ježiš sa skutočne narodil o niekoľko
rokov skôr ešte za kráľa Herodesa Veľkého a ten kraľoval nad Judeou do roku 4 pred Kristom.
Ježiš sa teda skutočne narodil v roku 6 alebo 7 pred kresťanským letopočtom. Počal sa z Ducha
Svätého v živote Panny Márie.
Ježiš Kristus je jediný syn Boží, ktorý je stvoriteľom sveta. Syn Boží sa stal človekom aby
vykúpil ľudstvo od hriechov a zabezpečil nám tak večný život v kráľovstve nebeskom. Keď mal
tridsať rokov tak zoskupil okolo seba žiakov (učeníkov) a spolu s nimi po tri roky obchádzal
krajinu pričom kázal a učil o božom kráľovstve. Blahozvesť hlásal pomocou praktických
príkladov alebo obrazných podobenstiev. Ježiš svoje kázania podopieral zázrakmi čo v tej dobe
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bola prax len výnimočných osobností. Ježiš sa obracal na všetkých ľudí bez rozdielu, ale zvlášť
k obyčajným, chudobným, opovrhovaným a hriešnikom. (Schon, 2012)
Pri poslednej večeri premenil chlieb a víno na svoje telo a krv čím položil základy
kresťanskej liturgie. Po večeri bol zatknutý, ukrižovaný a pochovaný. Na tretí deň však vstal
z mŕtvych, zjavil sa svojim blízkym a vystúpil na nebesia. A práve udalosť vzkriesenia je pre
kresťanov ústredná a jedinečná udalosť. (Schon, 2012)
Život a skutky Ježiša Krista sú opísané v spisoch Nového zákona. Tvoria ho štyri Evanjeliá
poľa Marka, Matúša, Lukáša a Jána. Činy apoštolov po Ježišovej smrti sú zachytené v Skutkoch
apoštolov a v ich apoštolských listoch.

ISLAM
„Islam sa etymologicky odvodzuje zo slova aslama čo znamená podriadenie sa božej vôli.
Moslimovia sú tí, ktorí sa podriaďujú Alahovi. Alah je jediný skutočný Boh. (J. Schon, 2012)
Islam odvodzuje svoj pôvod zo semitskej rodiny náboženstiev. s Judaizmom a Kresťanstvom má
spoločné najstaršie dejiny opísané v knihe Genezis a to od stvorenia sveta až po praotca
Abraháma, ktorý mal dvoch synov Izmaela a Izáka. Na tomto mieste sa končia spoločné dejiny
a vznikajú dve nezávislé vetvy. Židia a Kresťania odvodzujú svoj pôvod z Izáka a jeho potomkov,
Islam zase odvodzuje svoj pôvod z Izmaelovej vetvy.
Posvätnou knihou islamu je Korán, Božie slovo zjavené prorokovi Mohamedovi Islam
založil prorok Mohamed, ktorý sa narodil v roku 570 v Mekke. V štyridsiatich rokoch svojho
života mal prvé zjavenie. Behom tohto zjavenia, ktoré sa potom niekoľkokrát opakovalo, ho vo
spánku navštívil anjel Gabriel a prikázal mu, aby začal prednášať.
Mohamedovi postupne anjel Gabriel predal posvätnú knihu moslimov Korán. (Johnson,
1999) Proti Mohamedovi vystúpila opozícia najmä spomedzi bohatých a vplyvných
obchodníkov v Mekke, preto bol so svojimi stúpencami prinútený v roku 622 utiecť do Mediny.
Od toho roku sa začína počítať islamský kalendár. V Medine si Mohamed získal mnoho nových
prívržencov a stretol sa v boji so svojimi mekkskými odporcami. Mohamed z boja vyšiel, ako
víťaz a v roku 630 dobil Mekku kde sa stal novým vládcom Mohamed zomrel nečakane v roku
632 v Medine kde je aj pochovaný. Na tomto mieste bola potom vybudovaná tzv. Prorokova
mešita, druhé najposvätnejšie miesto islamu.

BIBLIA A JEJ UČENIE
Západná kultúra sa formovala na troch základných pilieroch Akropola, Kapitol a Sinaj.
Prvým je grécka múdrosť grécka múdrosť staroveký Gréci sa učili, ako dobre žiť a ako dobro
činiť a do medziľudských vzťahov vnášali svetlo rozumu. Zanechali nám myšlienku občianskeho
štátu, myšlienku demokracie, učenie o rôznych formách vlády i predstavu o ideálnom štáte.
Druhým je rímsky zmysel pre právo a poriadok. Rimania vytvorili právo v dnešnom
zmysle slova. Pozorovali, ako sa utvárajú vzťahy medzi občanmi, medzi občanmi a štátom
a takto formovali princípy práva.
Tretím je vrch Sinaj na, ktorom dal Boh Mojžišovi základné pravidlá viery – Dekalóg. Sinaj
je symbolom židovskej i kresťanskej viery a morálky, ktoré práve prostredníctvom Biblie
ohlasovanej cirkvou celé tisícročia formovali západnú kultúru.
 Biblia je kniha napomínajúca k láske: Biblické texty od prvej knihy Genezis až po
Zjavenie sv. Jána napomínajú k láske k Bohu k blížnemu, bratom a dokonca
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k nepriateľom. "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Iného, väčšieho
prikázania, ako sú tieto niet.“ (Mk 12, 31) Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim,
aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“ (Jn 17, 26)
 Biblia hovorí o spravodlivosti: Vo svetom písme sa explicitne vyskytuje slovo
spravodlivosť vo 129 veršoch, ktoré hovoria o spravodlivosti Božej, k poddaným,
k jednotlivcovi i k celému národu. „Dávid kraľoval nad celým Izraelom a Dávid
vysluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu.“ (2Sam 8, 15) „Miluje
spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem.“ (Ž 33, 5)
 Milosrdenstvo a odpustenie: Na jednej strane hovorí Biblia o spravodlivosti, no vzápätí
prízvukuje milosrdenstvo a odpustenie. „Teda buďte milosrdní, ako aj váš Otec je
milosrdný.“ (Lk 6, 35), „Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť.
Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu.“ (Mt 9, 13), „Chodil
po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.“ (Lk 3, 3),
„Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán
odpustil vám, tak aj vy..“ (Kol. 3, 13)
 Rovnosť pred bohom a medzi sebou: V biblickej dobe hlásala Biblia rovnosť medzi
ľuďmi, pohlavím i národmi čo bolo na dobu, v ktorej mali ženy minimálne práva,
mnohé národy boli utláčané a otroci boli považovaní len za hovoriace nástroje úplná
revolúcia až nehoráznosť. Sám Kristus sa stretáva s chorými, uzdravuje okupanta
Rimana, povoláva mýtnika za spolupracovníka, obhajuje cudzoložnicu, karhá
povýšeneckých farizejov.. „Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet
muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.“ (Gal 3, 28)
 Pravda je to, čo máme hovoriť. Nemožno o druhých zle hovoriť, osočovať ich,
odsudzovať, posudzovať, hovoriť klamstvá a poškodzovať ich dobré meno a česť.
 „Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.“ (Ex 20, 16), „V púšti sa usadí
právo a v sade sa rozhostí pravda.“ (Iz 32, 16), „Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech
prší pravda. Otvor sa, zem, nech urodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť:
Ja, Pán, som ju stvoril.“ (Iz 32, 16/45, 8), „Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť
a pravda prišli skrze Ježiša Krista.“ (Jn 1, 17)
 Sloboda: Biblia hlása slobodu ducha a dokonca slobodu pre otroka už v Starom zákone.
„Ak si kúpiš hebrejského otroka, nech ti slúži šesť rokov a v siedmom roku odíde
bezplatne slobodný“ (Ex 21, 2) „Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.“
(2Kor 3, 17) „Veď viete, že každý, aj otrok aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak
urobí niečo dobré.“ (Ef 6, 8)
 Nádej – spomínam ju na poslednom mieste lebo sú chvíle v živote, keď človeku ostáva
už len nádej. Práve Božie slovo šírené pomocou cirkvi dávalo ľuďom po celé stáročia
nádej na lepší život, na spasenie, na život v pokoji a mieri.. „Iba v Bohu spočiň duša
moja, lebo len on mi dáva nádej.“ (Ž 62, 6) „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána
Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista
z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej“ (1Pt 1, 3)
Bibliou zvestované Božie slovo neostalo len napísané, ale sa vrylo do sŕdc a skutkov
mnohých veriacich čím bolo zabezpečené kontinuálne pokračovanie kresťanskej tradície. Stala
sa objektom úvah mnohých filozofov a to od obdobia Veľkých cirkevných otcov až po modernú
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filozofiu dvadsiateho storočia. Cirkvou hlásané ideály pravdy, odpustenia, spravodlivosti,
slobody, rovnosti sa v dnešnej dobe stali základom pre prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských
práv OSN a následne mnohých ďalších univerzálnych a regionálnych spisov.
Cirkev si od svojich najstarších čias uvedomovala význam už pomalý stratených diel
antických spisovateľov, básnikov a filozofov. V dobe pred vynálezom kníh tlače sa knihy
opisovali ručne a preto mali nesmiernu cenu. Vlastníctvo kníh bolo vyhradené len tým
najbohatším a najmocnejším.
Táto skutočnosť pomalý viedla k strate nemiernych pokladov antickej literatúry. Veľkú
službu prie ľudstvo urobili staroveké rehoľné rády počnúc najstarším z nich rádom svätého
Benedikta. Mnísi sa starali, uschovávali, študovali a učili diela antických autorov, ktoré by inak
boli naveky stratené. Mníšskym knižniciam a skriptóriám vďačíme za veľký objem latinskej
literatúry dochovanej do dnešných dní. „Keby tieto diela mnísi nechránili a neopisovali
nedochovali by sa pre knižnice a školy spojené s vtedajšími kláštormi. Takže i keby Cirkev
neprispela vlastnými pôvodnými dielami, ale aj tak uchovala knihy a dokumenty, ktoré boli
semenami civilizácie, ktorú zachránila.“ (Woods, 2009, s. 38)
Dnešné tlačené aj elektronické médiá sa nám snažia vykresliť stredoveké kláštory, ako
akési manufaktúry na prepisovanie a uskladňovanie kníh. Boli to naopak aj prekvitajúce centrá
vzdelanosti a výuky. V tom obdoby bola prevažná väčšina obyvateľstva úplne negramotná.
Najvzdelanejšia bola Cirkev a vzdelania sa obyčajnému ľudu dostalo takmer výlučne len cez
cirkev a kláštorné školy. „Svätý Ján Zlatoústy tvrdí, že už v jeho dobe 347- 407 bolo bežné, že
ľudia v Antióchii posielali svojich synov na výchovu k mníchom. Svätý Benedikt vyučoval synov
rímskych šľachticov. Svätý Bonifác založil školu v každom kláštore založenom v Nemecku, v
Anglicku svätý Augustín a jeho mnísi zakladali školy všade, kam prišli. Svätému Patrikovi sa
pripisuje, že povzbudzoval írskou vzdelanosť, a írske kláštory sa stali dôležitými centrami
vyučovania, ktoré poskytovali mníchom, aj laikom.“ (Woods, 2009, s. 40)
Vzdelávanie v kláštorných školách malo o to väčší význam, že sa k vzdelaniu dostali aj
nižšie postavené vrstvy obyvateľstva. Popri kláštorných školách začínali vznikať školy pri
biskupských sídlach tzv. katedrálne školy. Študovali v nich okrem žiakov pripravujúcich sa na
kňazské povolanie aj laici. Postupom času sa s katedrálnych škôl vyvinuli prvé univerzity. Farské
školy sa spočiatku zriaďovali z dôvodov čisto náboženských, lebo ich hlavnou úlohou bolo
vyučovať náboženstvo. Neskôr sa ukázala potreba zvyšovať gramotnosť ľudu a tak vznikali pri
väčších farnostiach a v mestách.
Prvé univerzity vznikali splynutím cirkevných, kláštorných a katedrálnych škôl so
svetskými školami. Niektoré univerzity boli pod patronátom cirkvi. Ich vznik a štatút
odsúhlasoval sám pápež. Takéto univerzity mali štatút pápežskej univerzity a mali univerzálnu
pôsobnosť oproti kráľovským a národným univerzitám, ktoré mali len regionálnu pôsobnosť.
Mnísi robili oveľa viac než zachovávali gramotnosť obyvateľstva. Stávali sa z nich
myslitelia a filozofi svojej doby.
Musíme si uvedomiť, že múdrosť, vzdelanie a učenie šírené prostredníctvom
náboženstva malo zásadný a trvalý dopad na našu kultúru. Od maľovaných príbehov na
stenách v kostoloch pre vzdelávanie negramotných chudobných v minulosti až po súčasné
moderné vzdelávacie prostriedky náboženstvo vždy smerovalo k pokroku v myslení a šíreniu
mravného odkazu. Cirkev tým pomohla vybudovať spoločné vedomie určitých hodnôt, ktoré
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tvoria, zjednocujú a udržujú dnešnú západnú spoločnosť. Dovolím si tvrdiť čím bližšie sa
zomkne západná kultúra okolo týchto hodnôt, tak tým má väčšiu možnosť vytrvať v dnešnom
globalizujúcom sa svete. „Vidíme, že tzv. kultúrni hrdinovia, nositelia nového, vyššieho
duchovného impulzu sa stali zakladateľmi civilizácií.“ (Páleš, 1997, s. 41)
Mníšske rády sa nevenovali len vzdelávaniu a štúdiu. Ich hlavnou náplňou bola podľa
hesla sv. Benedikta – óra ed labóra, modlitba a práca. Mnísi sa stali najlepšími
poľnohospodármi vo všetkých kútoch kresťanského sveta. Historik píše: “Za poľnohospodársku
obnovu vo veľkej časti Európy vďačíme mníchom. Kdekoľvek prišli obracali divočinu na
kultivovanú zem. Zaoberali sa chovom dobytka a prácou na poliach, vysúšali močiare a čistili
lesy.“ (Woods, 2009)
Kláštory sa zakladali na neúrodných pôdach, v horkých kamenistých oblastiach a na
močiaroch, o ktoré nemal nikto záujem. Mnísi ich kultivovali a urobili z nich malé rajské
záhrady. Boli aj vynikajúcimi pestovateľmi viniča. Prvé šampanské vyrobil mních don Perignon,
ktorý ho nepoužíval na pite ale na vyháňanie diabla buchnutím pri jeho otvorení. Mnísi boli
významní vynálezcovia stredovekých technológii. Zvlášť cisterciáni boli ekonomicky naj
efektívnejšími jednotkami, ktoré do tej doby existovali v Európe a možno aj na celom svete píše
historik. (Woods, 2009)
Cisterciáni stavali svoje vlastné továrne a na ich pohon využívali na tú dobu revolučný
vodný náhon čo zvyšovalo produktivitu práce. Spracovávali v nich kovy, kože, tkali látky, pílili
drevo.. „Nech to bolo ťaženie soli, olova, železa, hliníku, alebo sadry, metalurgia, lámanie
mramoru, výroba porcelánu alebo skla, nebola žiadna činnosť, v ktorej by mnísi neukázali
kreativitu a plodného ducha výskumu. Využívali vlastnú silu, vyučovali a zdokonaľovali. Mníšske
know – how sa rozšírilo po celej Európe.“ (Thomas E. Woods, 2009, s. 35) V civilizačnom
pokroku ranného stredoveku prakticky nenájdeme jedinú iniciatívu, kde by mnísi nehrali
významnú rolu. Mnísi dali celej Európe sieť moderných manufaktúr, dobytčích fariem a centier
vzdelaností. (Woods, 2009)
Umenie bolo od najstarších čias spájané s náboženstvom. Už v prehistorickom obdoby
megalitických stavieb, nástenných jaskynných malieb a plastík ženských figúriek je cítiť vplyv
uctievania božstva. V sumerskej kultúre nachádzame prvé náboženské stavby zikkuráty. Boli to
stupňovité veže zakončené svätyňou. Najznámejšie boli v mestách Úr, Uruk, Eridu a legendárna
Babylonská veža. Pyramídy stavané v staroegyptskom obdoby mali zádušný charakter.
Pyramídy mali zaistiť panovníkovi prechod z ríši živých do večného života k bohom. Ešte bližšie
k uctievaniu božstva mali egyptské chrámy v obdoby strednej a novej ríše. Najznámejšie sú v
Luxsore, Amonov chrám v Karnaku či Abu Simbel postavený Ramessom II. Najvýznamnejšie
pamiatky antického sveta taktiež nesú náboženský charakter. Známy Parthenón na Akropole
navrhol a viedol jeho výzdobu najväčší sochár a architekt staroveku Feidias (Thiry, 1981). s jeho
menom sa spája aj jeden z divov sveta Diová socha v Olympii.
Staré indiánske kultúry strednej a južnej Ameriky uctievali boha kukurice, jaguára, hada,
slnka, dažďa, mesiaca, zeme.., ktorým stavali chrámy v podobe strmých pyramíd na vrchole so
svätyňou. Hlavné centrá predkolumbovských civilizácii boli v Cuscu – Inkovia, v Tenochtitlane –
Aztékovia a Májska ríša s centrami v Chichén- Itzá, Uxmal, Palenque, Tikal, ktorých bohatstvo
náboženských foriem sa dá len naznačiť. (Eliade, 2007) Židovské a Islamské náboženstvo
nezobrazovalo božiu tvár ani postavy. Preto z praktických dôvodov bolo odmietnuté

639

NÁBOŽENSTVO V ETICKEJ VÝCHOVE

sochárstvo, aby neprivádzalo k modlárstvu. V chrámoch je sochárske umenie vylúčené, mimo
chrámu je len veľkou výnimkou. Ich architektúra je zdobená ornamentom a prírodným
motívom a to všetko v prísnej rovnováhe a harmónii. Najrozšírenejšie stavby Islamu sú mešity.
Najnavštevovanejšie sú vo významných pútnických mestách v Mekke, Medine a Omarová
mešita v Jeruzaleme. Islamská architektúra zahrňuje aj veľké množstvo svetských stavieb, ktoré
sú skoro vždy spojené s Koránom napr. Alhambra vo Španielsku. Osmanská ríša sa stala v 16.
storočí jednou z najbohatších a najvyspelejších krajín sveta. Turci prebrali od podmanených
krajín vedecké a kultúrne poznatky. Učili sa od ostatných národov a privážali si odborníkov pre
rozvoj remesiel a kultúry.
Do arabčiny boli preložené väčšina dôležitých filozofických a vedeckých prác od
Aristotela, ale i veľa Platónových diel a prác Pytagorovej školy, diela o gréckej astronómii,
matematike a medicíne napr. práce Hippokrata a Galéna. Preto sa arabčina stala pre mnohé
krajiny najdôležitejším svetovým a vedeckým jazykom pre uchovávanie stredovekých múdrostí
a vedy. Islamskí vedci sa nezaoberali len prekladmi a zachovávaním dávneho učenia, ale
významne rozvíjali zdedené vedomosti skôr než ich odovzdali Západu.
Moslimovia vynikali v umení, architektúre, astronómii, geografii, histórii, v jazykoch,
literatúre, medicíne, matematike a fyzike. Moslimskí vedci vyvinuli veľa dôležitých
matematických systémov: algebra, arabské číslice a koncept nuly, ktoré sa potom využívali i v
stredovekej Európe. Boli vynájdené a rozvinuté sofistikované nástroje, ktoré umožnili neskoršie
objaviteľské cesty. “Córdoba sa od čias, keď bola Andalúzia dobytá, stalo najvyšším
z najvyšších, najvzdialenejším z ďalekých, vzorom a matkou miest, sídlom dobra a božskosti,
domovom múdrosti, jej začiatkom a koncom; srdcom zeme, žriedlom vedy, domovom islamu..
Na jej horizonte sa rodia hviezdy Zeme a posolstvá vekov, rytieri poézie a prózy. z nej
vychádzajú dokonalé kompozície a skvostné zbierky. Príčina toho, ako aj výnimočnosť jej
súčasných i minulých ľudí v porovnaní s inými, vyplýva z toho, že v Cordóbe žijú iba hľadajúci
a objavovatelia rozličných druhov poznania a umenia. Väčšinu obyvateľov krajiny tvoria
vznešení Arabi z Východu. (Páleš, 1997)
Medzi prvé starokresťanské stavby sa radia podzemné pohrebiská katakomby s bohatou
symbolickou výzdobou. Keďže kresťanstvo hlásalo ľudskú rovnosť, bratstvo všetkých ľudí tak
cisár Konštantín v snahe dosiahnuť jednotu ríše v roku 313 vyhlásil kresťanstvo za štátne
náboženstvo. (Thiry, 1981) V Konštantínopole bol postavený najvýznamnejší byzantský chrám
Hágia Sofia s najväčšou mozaikovou výzdobou všetkých čias.
Šírenie a upevňovanie kresťanstva si vynútilo vytvoriť vhodné stavby na liturgické účely
a tak sa v Európskych krajinách začal šíriť nový románsky sloh . Pre nový kultúrny smer bolo
kresťanstvo hlavným civilizačným prvkom a spolu s nim aj latinský jazyk, ktorý sa stal na dlhé
stáročia jazykom vzdelancov.
Veľkým prínosom kresťanstva do architektúry je nepochybne katedrála. „Najmä
impozantné monumentálne gotické katedrály a ich architektonické prvky dokladajú výnimočný
dôkaz tejto civilizácie.“ (Woods, 2009, s. 98) Gotický sloh sa stal vrcholom stredovekého
staviteľstva, ktorý svojou vertikalitou zdôrazňoval pozdvihnutie mysle k Bohu.
Obdobie renesancie sa zvykne definovať odklonom od cirkevných vecí a návratom
k antickému ideálu krásy tela i ducha. Paradoxom renesancie vyznačujúcej sa sekularizáciou je
fakt, že práve v tomto obdoby bol postavený najväčší kresťanský chrám sv. Petra a vytvorené
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najslávnejšie diela s náboženskou tematikou. Diela, ktoré vznikli väčšinou na objednávku
pápežov, ako je Michelangelová Pieta, Mojžiš a fresky v Sixtínskej kaplnke, Leonardova
Posledná večera či Rafaelov sály vo Vatikáne sú klenotmi umenia. „Veľká väčšina renesančného
umenia bola svojou povahou náboženská a dochovala sa nám vďaka patrónom renesančným
pápežov.“ (Woods, 2009, s. 102)
Barokové v niektorej literatúre nazývané aj protireformačné či jezuitské umenie vzniklo,
ako odpoveď Katolíckej cirkvi na reformáciu. Vzniklo v ňom veľké množstvo cirkevných stavieb,
kostolov, kláštorov, bazilík.. Je to posledný sloh, ktorý má v dejinách umenia širšiu platnosť
a udržal sa v dlhšom časovom obdoby. (Thiry, 1981) Mnohý ho právom považujú za vrchol v
kresťanskom umení. Samozrejme celé kresťanské umenie sa nedá opísať na pár stránkach tejto
práce. Patria sem aj iné umelecké druhy, ako je literatúra, hudba až po najmodernejšiu filmovú
tvorbu, fotografiu či grafiku.
Jednou z najdôležitejších činností cirkvi bola starostlivosť o chudobných, chorých
a siroty. Túto starostlivosť vykonávala a dodnes vykonáva cirkev z príkazu samého Krista.
„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali,
ako som ja miloval vás.“ (Jn 13, 34) "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) Už ranná cirkev zaviedla tradíciu
starostlivosti o chudobných, vdovy, siroty a nemocných. „V Alexandrii už v treťom storočí počas
moru, kresťanský biskup Dyonísius píše o kresťanoch, že nešetrili sami seba, ale vzájomne sa
podporujú a navštevujú nemocných bez ohľadu na vlastné nebezpečenstvo .. berú na seba
bremeno utrpenia iných.“ (Woods, 2009, s. 139) Už začiatkom štvrtého storočia začala cirkev
financovať zakladanie špitálov v takej miere, že každé väčšie mesto malo jeden. Spočiatku
poskytovali ubytovanie a pohostenie pre pocestných a cudzincov, neskôr sa začali starať
o vdovy, siroty a nemocných. Veľkú úlohu v starostlivosti o nemocných zohrali kláštory. V
dejinách nemocníc sa píše: „Po páde rímskej ríše začali kláštory poskytovať organizovanú
lekársku starostlivosť, ktorá ešte po mnoho storočí nebola dostupná inde v Európe. Aby mohli
túto starostlivosť vykonávať tak sa stali kláštory v 5 až 10 storočí miestom lekárskeho
vzdelania.“ (Woods, 2009, s. 141) Najväčšiu zásluhu na zakladaní „nemocníc“mali rytierske
rády počas križiackych výprav. Po celej Európe zakladali lazarety rády templárov, nemeckých
rytierov ale hlavne johanitov neskôr Maltjskych rytierov. Rád sa delil na tri skupiny. Jedna
bojovala s moslimami a vykupovala väzňov zo zajatia, druhá vykonávala cirkevné obrady
a tretia slúžila v lazaretoch.
Podľa autorov knihy Jak katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu, „by výpočet celej
histórie charitatívnej činnosti cirkvi, ktorú vykonávajú jednotlivci, farnosti, kláštory i laické
organizácie by si vyžadovalo niekoľko stranové dielo. Stačí povedať, že cirkev nemá čo do
množstva a rozmanitosti svojho dobrého diela sebe rovného. Cirkev vynašla charitu v takej
podobe akú ju na západe poznáme.“ (Woods, 2009, s. 136) Fridrich Hurter, životopisec pápeža
Inocenta III. k tomu dodáva: Všetky dobročinné inštitúcie, ktoré ľudský rod doposiaľ má pre
útechu nešťastných, všetko čo sa spravilo pre ochranu postihnutých ranami osudu i všetkým
možným utrpením vzišlo priamo, alebo nepriamo z cirkvi rímskej. Táto cirkev dala príklad,
pokračovala vo vytýčenom smere a často poskytovala aj prostriedky, aby bola pomoc efektívna.
(Woods, 2009)
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Osobitný význam pre západnú kultúru majú cirkevné sviatky. Celá západná civilizácia
používa kresťanský kalendár, ktorý sa datuje od narodenia Krista. Veľmi podstatné sú aj
kresťanské sviatky spojené s množstvom tradícií a zvyklostí, ktoré úplne prenikli našu kultúru.

NEGATÍVNE JAVY SPOJENÉ NÁBOŽENSTVOM
Protireformačným náboženským vojnám predchádzalo šírenie kresťanstva v niektorých
krajinách ohňom a mečom. Najmocnejší panovník stredoveku Karol Veľký na kresťanskú veru
obracal pohanských Sasov. Tvrdo potrestal ich odpor, keď sa nechceli dať obrátiť . Pobil z nich
štyritisíc päťsto mužov, dal ich nahnať do riek a krstiť. Podobné praktiky používali aj niektorý
dobyvatelia nového sveta pri šírení viery medzi domorodými indiánmi.
Prvé náboženské rozbroje v Európe vznikli po reformácii. Za prvú náboženskú vojnu sa
považuje takzvaná šmalkádska vojna, v ktorej sa cisár Karol V. Habsburský snažil obnoviť
jednotu kresťanstva. Vojna za obnovu jednoty kresťanstva proti protestantom netrvala dlho,
Karol V. v roku 1547 po dvoch rokoch bojov zvíťazil a v Augsburgu podpísal zmier.
Zložitejšia situácia bola vo Francúzsku, kde sa začali šíriť myšlienky Jána Kalvína. Na
stranu hugenotov - prívržencov J. Kalvína sa pridala aj časť šľachty a kráľovský rod
Bourbonovcov. Na znak zmierenia oboch znepriatelených strán bol uzavretý sobáš medzi
katolíckou kráľovskou sestrou Margarétu a hugenotom Henrichom Navarrským. Svadobná noc
sa zmenila na krvavý kúpeľ, v ktorom kráľovná matka Katarína Medicejská dala za jednu noc
vyvraždiť 3000 hugenotov ktorý prišli na svadbu do Paríža, v celom Francúzsku vyše desaťtisíc.
Táto udalosť 23. augusta 1572 vstúpila do dejín pod názvom Bartolomejská noc. Vojny medzi
katolíkmi a hugenotmi pokračovali, spolu ich bolo osem. Ukončené boli až Henrichom IV. tzv.
nantským ediktom.
V Nizozemsku dnešné krajiny Beneluxu, ktoré v 16 stor. patrili Španielsku vznikali snahy
oslobodiť sa z katolíckej – španielskej nadvlády. Španielsky kráľ Filip II. Poslal armádu na
potlačenie národnooslobodzovacieho hnutia a reformácii v Nizozemsku. Španieli zriadili
inkvizičné súdy, ktoré poslali na smrť tisíce vlastencov a protestantov.
Prvým celoeurópskym ozbrojeným konfliktom sa stala tridsaťročná vojna. Jej hlavnými
príčinami bola Snaha Habsburgovcov o nadvládu v Európe, snaha rozšíriť panstvo aj do iných
európskych štátov a náboženské rozpory medzi katolíkmi a protestantmi. Na jednej strane boli
katolíci Habsburgovci, ktorých podporoval pápež a poľský kráľ. Na druhej strane bolo
Nizozemsko, Anglicko, Dánsko, Švédsko, Francúzsko, České stavy a protestantská časť
nemeckej šľachty. Habsburgovci po ničivých bojoch vojnu prehrali a vestfálskym mierom sa
vyčerpávajúca tridsaťročná vojna skončila.
Prelievanie krvi v nábožensky motivovaných vojnách je temnou stránkou v dejinách.
Nemožno to však pripísať len jednotlivým cirkvám a reformačnému hnutiu. Bola tu
predovšetkým silná motivácia jednotlivých národov a ich panovníkov získať moc, nové územia
a nadvládu. A čo tridsaťročná vojna? Tento konflikt trval od roku 1618 do roku 1648. Spočiatku
v ňom síce hrali rolu náboženské pohnútky, ale dnešní historici zdôrazňujú, že vojnu poháňalo
mocenské súperenie panovníkov. (Dinesh D'Souza, 2009, s. 182)
Cirkev sa snažila nenásilne odvracať heretikov od bludu a to najme prostredníctvom
rehole dominikánov, ktorí boli poslaní pápežom brázdiť kraj za krajom a presviedčaním
a kázaním obracať heretikov. To bol prvý boj Cirkvi proti kacírom.

642

ETICKÁ VÝCHOVA V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

Inkvizícia mala za úlohu vyhľadávať heretikov, dokazovať im vinu a obžalovaných súdiť
podľa presných pravidiel. Inkvizičná procedúra bola veľmi zložitá. súd bol povinný začínať
rozsiahlym vyšetrovaním. Po predvolaní osoby nasledoval výsluch v prítomnosti dvoch
svedkov. Od začiatku procesu sa viedol protokol o vyšetrovaní. Ak sa obžalovaný nechcel
priznať a trval na popieraní svojej viny, bol vydaný na tzv. ľahké mučenie pričom mu nesmeli
ostať viditeľné následky. Ak sa obžalovaný priznal a zriekol sa bludu, bol odsúdený na
vykonávanie kajúcich skutkov. Ak odsúdený po výpovedi nesúhlasil s rozsudkom, mohol sa
odvolať na pápeža.
Veľká časť inkvizičných procesov bola zinscenovaná pre politické, alebo finančné účely.
Potvrdzuje to Španielska inkvizícia namierená proti bohatým židovským bankárom
a obchodníkom, ktorý boli v niektorých prípadoch bohatší, ako španielsky králi. Navyše sa
španielsky inkvizítori dostali pod nadvládu kráľa, takže môžeme povedať, že španielska
inkvizícia, ktorá bola najkrutejšia a s najväčším počtom obetí, bola zmanipulovaná. Vykonanie
trestu svetskou stranou, podľa svetského práva bolo na prvom mieste zhabanie majetku,
vyhnanstvo, vezenie a smrť. „Inkvizičné súdy boli podľa Kamena spravodlivejšie a miernejšia,
ako ich sekulárne náprotivky, a to nielen vo Španielsku ale v celej Európe. Najčastejším trestom
bolo pokánie.“ (Dinesh D'Souza, 2009, s. 180) Ďalším klasickým príkladom je rozpustenie
teplárskeho rádu, ktorý bol fiktívne obvinený z kacírstva, neúcty k Sviatosti oltárnej a sodómie.
Skutočným dôvodom bolo, že sa odmietli finančne podieľať na vojnových výlohách Filipa
Pekného a templárky poklad. Zatkli veľmajstra Jacquese de Molay a vyše štyritisíc templárov,
ktorých kruto mučili aby prezradili kde sa nachádza teplársky poklad.
Inkvizícia zahŕňa obdobie asi šiestich storočí, od svojho vzniku v XII. storočí, po jej zánik
na začiatku XVIII. storočia. Nie je tu možné tu zhrnúť celé dejiny inkvizície je však isté, že to
bolo temné obdobie, v ktorom prišlo o život aj mnoho nevinných ľudí. „Aj keď napríklad dnes
už vieme, že inkvizícia nebola zďaleka taká prísna, ako sa zo začiatku tvrdilo, a že počet tých čo
pred ňou stáli bol nižší, ako tvrdili staršie odhady. To je jasne formulovaný záver najlepších
odborníkov.“ (Woods, 2009, s. 10)
Hon na čarodejnice sa rozpútal v germánskych krajinách. Keď sa pápeža Inocenta VIII. so
žiadosťou o pomoc obrátil inkvizítor dominikánsky mních Heinrich Kramer, vyšiel mu v ústrety.
Nemecký inkvizítor mu v najčernejších farbách opísal, akú moc čarodejnice majú a čo všetko už
spôsobili: neúrodu, hynutie dobytka, choroby.. Kým dovtedy sa cirkevné zákonodarstvo stavalo
k čarodejníctvu skôr ako k povere, Inocent VIII. ho svojou bulou postavil pre tesnú spojitosť
s diablom na úroveň kacírstva.
V existenciu čarodejníc veril i Martin Luter a ďalší reformátori a taktiež proti ním bojovali
ohňom. Ján Kalvín predbehol inkvizíciu, keď v Ženeve zriadil a lustračnú komisiu pravidelne
navštevujúcu rodiny a tvrdo trestajúcu aj menšie mravné delikty. V súčasní odborníci na 16.
storočie sa sporia o to, či je rozdiel medzi hranicami, ktoré vzplanuli na katolíckych
a protestantských územiach štatisticky významný.
Na pozadí týchto skutočností je nutné zohľadniť historickú dobu, v ktorej sa napr. krádež
trestala od bičovania cez odťatie končatiny, až v niektorých prípadoch aj trestom smrti.
Falšovanie peňazí sa trestalo upálením, za zosmiešnenie, alebo ohrozenie panovníka
nasledovalo štvrtenie .. Kacírstvo sa považovalo za najvyšší hriech, lebo v ňom veriaci prichádza
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o svoju dušu, preto ak neoľutoval, alebo sa znovu dal recidívne na kacírstvo tak bol vydaný
civilnému súdu a odsúdený na trest smrti upálením.
V tomto kontexte je potrebné poznať aj druhý náhľad na Cirkev v tej dobe.
„Kresťanstvo sa stalo štátotvornou a národotvornou silou v Anglicku, kde umožnilo
jednotu roztrieštených kmeňov, a podobne v ďalších a ďalších krajinách. Vznik všetkých veľkých
kráľovstiev vo východnej Európe je spojený s prijatím novej obrodzujúcej a kultivujúcej sily
kresťanstva.“ (Páleš, 1997, s. 41)
Popredný ateisti veľmi úspešne presvedčili ľudí, dokonca i veriacich, že náboženstvo je
prekliatím dejín a je najmocnejším zdrojom konfliktov v minulosti i dnes. Dalo nám
kameňovanie, upaľovanie čarodejníc, križiacke výpravy, inkvizíciu, džihád, atentátnikov..
(Dinesh D'Souza, 2009)
Kočovné kmene Turkov, ktoré prijali islam, v 11 stor. Dobyli Sýriu a Palestínu. Obsadili
všetky posvätné miesta kresanou no najme Boží hrob. Cesta do Jeruzalema bola uzavretá
a navyše, Turci zďaleka neboli tolerantní voči iným náboženstvám . Pre kresťanských pútnikov
nastali ťažké časy. Turci ich prepadávali, v lepšom prípade predali do otroctva, v horšom ich
týrali a vraždili.
Pápež Urban II. Na koncile v Klermonte vyhlásil svätú vojnu za oslobodenie Božieho
hrobu. Výzvu prijali tisíce rytierov a roľníkov a tak vypukol. jeden z najväčších konfliktov medzi
moslimami a kresťanmi v stredoveku. Prvá výprava bola najúspešnejšia. Podarilo sa dobyť
Jeruzalem a založiť niekoľko kresťanských štátov na čele s Jeruzalemským kráľovstvom.
Najznámejšia sa stala tretia výprava, na ktorej sa zúčastnili traja králi nemecký, anglický
a francúzsky. Tragédiou boli takzvané detské výpravy osem až dvanásť ročných detí, keď sa
naivne verilo, že pre svoju nevinnosť môžu poraziť moslimov. V roku 1291 opustili Palestínu
poslední križiaci.
V dejinách sa križiacke výpravy opakovali aj na iných miestach napr. vo Francúzsku proti
albigencom v Čechách proti husitom.
Na druhej strane je potrebné chápať križiacke výpravy aj, ako snahu o zachovanie
kresťanstva a s nim aj celej západnej civilizácie. Bola to aj ukážka súdržnosti a zjednotenia sa
dovtedy rozhádaných európskych národov za záchranu toho v čo verili, za duchovný odkaz
svojej kresťanskej kultúry. „Krížové výpravy môžeme chápať, ako opozdený, nešikovný
a neúspešný pokus poraziť islamsky imperializmus. No predsa mali význam, pretože v nich
Európa bojovala o prežitie. Bez krížových výprav by sily islamu úplne rozvrátili západnú
civilizáciu.“ (Dinesh D'Souza, 2009, s. 179)
„V histórii je už predsa dávno známe, že napr. náboženstvá vo svojich počiatkoch pôsobili
zjednocujúco, alebo že o výsledku bitiek neraz rozhodovala práve morálka .“ (Páleš, 1997, s. 42)
V mnohých dielach a odborných prácach sa islam opisuje, ako mierumilovné a tolerujúce
náboženstvo. Dokladajú to vraj najnovšie výskumy o rozširovaní a spôsobe vládnutia
Osmanských Turkov. Toto tvrdenie má svoje korene v Koráne : „Boh vám nezakazuje, aby ste
sa správali dobre a boli spravodliví voči tým, ktorí nebojovali proti vám kvôli náboženstvu
a nevyhnali vás z príbytkov vašich. Veru Alláh miluje spravodlivých.“ (Korán 60:8)
„A bojujte na ceste Alláhovej proti tým, ktorí bojujú proti vám, avšak nečiňte bezprávie,
pretože Alláh nemiluje tých, ktorí sa bezprávia dopúšťajú.“ (Korán 2:190)
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Osmanská, alebo aj Turecká ríša bola jedným s najsilnejších štátov v stredoveku a trvala
až do konca prvej svetovej vojny. Osmanský Turci prišli do Malej Ázie Koncom 13 storočia, kde
emir Osman založil nový štát. Turci čoskoro ovládli celú Malú Áziu a začali ohrozovať Byzanciu
a slovanské národy na juhovýchode Európy. Sultán Mohamed II. Po krátkom obliehaní dobyl
Konštantínopol. Najväčší rozmach dosiahla Osmanská ríša za vlády Suleymana I. Obsadil
Belehrad a po bitke pri Moháči aj veľkú časť Uhorska. Ich nadvláda sa začala rúcať až po bitke
pri Viedni v roku 1683.
Počas svojich výprav Turci rabovali a plienili mestá, ktoré im nechceli dobrovoľné otvoriť
svoje brány. Pred útokom na Konštantínopol sľúbil sultán vojakom obrovskú korisť a tri dni
voľného plienenia. Podľa kronikárov bolo zabitých asi 4 000 ľudí, hlavne detí a starších.
Zajatých bolo asi 50 000 obyvateľov. Večer vstúpil Mohamed II. do dobytého mesta a nariadil
zastaviť drancovanie.
Obyvatelia obsadeného územia museli platiť Turkom dane. Keď sa im niektoré mestá
a hrady nepodarilo dobyť tak často podnikali lúpežné výpravy pričom rabovali, brali dobytok
a odvádzali ľudí do zajatia. Turecká armáda spôsobila v podmanených krajinách všeobecný
úpadok politického, ekonomického i kultúrneho života. V dôsledku nezvyčajne krutého útlaku,
neustálych bojov, drancovania a násilnej islamizácie sa vývoj v týchto krajinách zastavil.
(Chýlová a kol., 2001)
Aj keď šírenie Islamu bolo v mnohých prípadoch krvavé, je pravdou, že civilizácia Islamu
vznikla rozšírila sa a zapustila hlboké korene v mnohých krajinách sveta do dnešných čias.
Mohla v tom byť podvedomá potreba niektorých spoločenstiev prijať prísnejšiu morálku podľa
Koránu a dodržiavanú s najvyššou horlivosťou. “Arabizácia a islamizácia obyvateľov v dobytých
provinciách bola ešte ďaleko pozoruhodnejšia než vlastné vojenské výboje, a práve tieto dva
javy musíme označiť za skutočný zázrak arabskej ríše..“ Civilizácia, ktorú Arabi vytvorili, začali
čoskoro hrať dominantnú úlohu iné národy, ich jazyk, viera a zákon pretrvali a žijú dodnes ako
trvalá spomienka na ich niekdajšiu moc.” (Páleš, 1997, s. 36)
Islamsky fundamentalizmus sa začína vypuklejšie objavovať v druhej polovici
dvadsiateho storočia, keď začínajú vznikať výzvy k svätej vojne, sebe vražedné atentáty
a teroristické akcie v mene Alaha. Korene fundamentalizmu sú oveľa staršie. Hnutie Wahabiíja
vzniklo v 18. storočí z beduínskych moslimov s cieľom bojovať proti novotám a Asociácia
moslimských bratov založená v roku 1928 založená, ako platforma, s ktorou by bolo možné
politicky možné dosiahnuť spoločenskú a mravnú očistu. V 80. rokoch vzniká v Libanone hnutie
odporu Hizbaláh spájajúce rôzne islamistické skupiny a Hamas vychádzajúci z Asociácie
moslimských bratov podporujúci Palestínsky nacionalizmus proti Izraelu. V súčasnosti naj
militantnejšie hnutie Taliban v preklade hľadači pravdy, vznikol. medzi paštúnskymi žiakmi
náboženských škôl v Pakistane a je priamo spojený s terorizmom. Do popredia sa dostáva
islamský fundamentalizmus ako najradikálnejší ideový a politický trend v islamskom svete.
Fundamentalisti vnímajú Západ ako nepriateľa, ktorý sa snaží rozvrátiť ich islamský svet.
Najviac ich ale poburujú vlastní spoluobčania, ktorí prijali západný spôsob života. Hlása návrat
ku fundamentalistickým spôsobom života predkov je proti pluralite tradícií žitého islamu.
Presadzuje jeden model každodenného chovania, ktorý má byť záväzný pre všetkých moslimov
bez rozdielu na ich etnické a regionálne zvyky.
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Na vzdory hore uvedeným faktom Islam vo svojej podstate nie je ani v dnešnej dobe
náboženstvo prikazujúce vojnu proti „neveriacim.“ Pôvodné chápanie džihádu je skôr, ako boj
o vnútornú obnovu, boj moslimov so svojimi nedostatkami a pokleskami. Len v posledných
časoch sa stretávame s militantnými islamistickými skupinami, ktoré šíria násilie a teror v mene
viery. Vysvetľujú to vzrastajúcim strachom o svoju kultúru v dnešnej dobe.

NÁVRH NA ROZŠÍRENIE OBSAHOVÝCH ŠTANDARDOV ETICKEJ VÝCHOVY
Dejiny nemožno chápať len, ako jednotlivé strohé obdobia minulosti, ktoré boli raz
svetlé, tvorivé, plné blahobytu, inokedy temné, vhodné opovrhnutia. Je potrebné vidieť cez
dejiny skutočných živých ľudí žijúcich v určitej historickej dobe a snažiť sa pochopiť ich
zmýšľanie. Treba k nim pristupovať v celku, ako k živému odkazu minulosti, ktorý má
neoceniteľný význam pre dnešného človeka. Dá sa z nich poučiť ale aj vystríhať sa historických
omylov. Na druhej strane musíme v nich objaviť ich historickú múdrosť a prínos pre našu
spoločnosť. „Ako sa ono zdanlivo nepochopiteľné, často tragické a bolestné dianie vraďuje, ako
vyúsťuje do vyššej harmónie, lebo toto vedenie o zmysle je tou skutočnou potravou ducha,
nebeským chlebom, ktorý nemôže nahradiť žiaden pozemský chlieb, takže taký človek viac
nemusí žiť v tom svete bezo zmyslu, ktorý je určitým druhom pekla.“ (Emil Páleš, 1997, s. 31)
História sa musí stať učiteľkou života.
História nás učí, že nie materiálna vyspelosť, bohatstvo v dnešnom slovníku vysoký
hrubý domáci produkt sú kľúčom k vyspelej a už vôbec nie spravodlivej spoločnosti. Vyspelé
kultúry budovali spoločenstvá, ktoré mali pocit spolupatričnosti a spájali ich určité duchovné
hodnoty. Tak vznikli v minulosti pevne zomknuté kultúry okolo niektorého duchovného smeru
a pretrvávajú už celé tisícročia. Možno tu spomenúť čínsku, indickú, kresťanskú či islamskú
kultúru, ktoré sa vďaka svojej duchovnej kultúre stále rozvíjajú. „najväčšie a najslávnejšie ríše
nevznikali v dôsledku nejakej osobitne zhody priaznivých materiálnych okolností, ale skôr
napriek okolnostiam, vďaka mimoriadnej duchovnej sile svojich nositeľov. Je to spoločné
vedomie určitých hodnôt, ktoré tvorí udržuje tie - ktoré spoločenské formy, a bez ktorého sa
tieto formy rozpadajú.“ (Páleš, 1997, s. 31)
Každá kultúra je jedinečná a môžeme z nej čerpať mnoho pozitívnych vecí. Prto sa ju
musíme snažiť porozumieť a priblížiť sa k nej či už formou štúdia, alebo aj osobných zážitkov.
„Každá kultúra ako iný drahokam, so svojou nezameniteľnou príchuťou a atmosférou.“ (Páleš,
1997, s. 31)
Hodiny etickej výchovy nemajú žiakov presviedčať o vhodnosti či správnosti niektorého
s náboženstiev. Cieľom nie je ani ovplyvňovať veriacich, alebo neveriacich na niektorú zo strán.
Základné ciele témy civilizačný význam náboženstva sú:
 Prvým cieľom je porozumenie medzi veriacimi a neveriacimi teda s rozdielnym
svetonázorom.
 Druhým cieľom je snažiť sa vybudovať toleranciu a harmonické spolužitie medzi
veriacimi rôzneho vierovyznania.
 Tretím cieľom je sprostredkovanie adekvátnych informácii o rôznych náboženstvách
a predchádzať tak vytváraniu nesprávnych predsudkov. Prostredníctvom informácii
budovať pozitívny vzťah k veriacim.
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Priblížiť žiakom posvätné knihy náboženstiev, ktoré vyjadrujú hlboké ľudské skúsenosti
a etické múdrosti nadobudnuté za niekoľko tisícročí.
 Poukázať na význam náboženstiev v dejinách ľudstva a ich vplyv na súčasnú civilizáciu.
 Posledným cieľom je oboznámiť žiakov s praktikami niektorých zhubných siekt
a poukázať na možné nebezpečenstvo.
Obsahové štandardy sa od čias etiky R. R. Olivara výrazne zmenili a rozšírili. Preto si
myslím, že už nie je potrebné ich ďalej rozširovať. Potrebu vidím skôr v ich skvalitnení
a prepracovaní. V časovo - tematickom celku náboženská etika mám v študijných odboroch
zaradené témy:
 Svetové náboženstvá a kresťanstvo
 Prekážky porozumenia medzi veriacimi
 Biblia – kniha kníh
 Najväčšie kresťanské sviatky
 Zhubné sekty a kulty
Ministerstvo školstva pre stredné školy výrazne znížilo dotácie hodín v predmetoch
etická a náboženská výchova a to hlavne v učebných odboroch, kde dotácia klesla presne
o polovicu. Toto opatrenie ministerstva veľmi zúžilo priestor v predmete etická výchova. V
poslednom čase podľa mojich skúseností je tendencia pomalý a nenápadne predmety etická
a náboženská výchova na stredných školách dostávať do útlmu čo nepovažujem za šťastné
riešenie. Aby som nebol v závere tak pesimistický rozlúčim sa citátom, ktorý veľmi pekným
spôsobom zachytáva význam náboženstva.
„Okrem toho, že náboženstvo predstavuje integrujúci prvok spoločnosti, je dôležité aj
tým, že dáva zmysel životu jednotlivca. Odpovedá na otázky, kde sa vzal svet a človek, aký je
zmysel nášho života, prečo sme tu, čo je cieľom našej existencie, k čomu smerujeme, čo je
dobro a zlo. Náboženstvo ponúka praktický návod na dobrý život, ktorý vedie k spáse
a predstavuje riešenie našich praktických problémov vo vzťahu k sebe samému, k druhým,
k spoločnosti, k prírode, k práci. Náboženské princípy sa dajú aplikovať vo všetkých oblastiach
života jednotlivca aj spoločnosti.“ (Bugár, 2012, s. 6)

ZÁVER
V práci som sa zameral na historický, ako aj súčasný význam niektorých náboženstiev,
ktorý zohrali pri vzniku predovšetkým západnej civilizácie. Venoval som sa najmä takzvaným
svetovým náboženstvám, ktoré prišli počas stáročí do kontaktu a aj dnes ovplyvňujú a formujú
našu kultúrou. Sú nimi hlavne Kresťanstvo a Islam. Judaizmu som sa dotkol. len okrajovo a to aj
z dôvodu zvýšenej citlivosti pretrvávajúcej v niektorých krajinách od obdobia holokaustu.
Snažil som sa poukázať na duchovný a hodnotový význam náboženstiev pri budovaní
každej vyspelej civilizácie. Na hodnoty a morálne normy, ktoré vytvorili, rozvíjali a dávali zmysel
jednotlivým kultúram. Tieto spoločné náboženské hodnoty spájali spoločnosť a dávali jej pocit
prináležitosti, pomáhali jej prežiť v ťažkých časoch a prekonať jednotlivé úskalia.
V práci som zohľadnil praktické výchovnovzdelávacie ciele a to výchova k tolerantnosti
a porozumeniu medzi ľuďmi s odlišným svetonázorom. Viesť žiakov k harmonickému
spolunažívaniu a priateľským vzťahom medzi veriacimi s rôznym vierovyznaním a zbaviť ich
nesprávnych predsudkov. Poukázať na význam náboženstiev v dejinách ľudstva a ich vplyv na
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súčasnú civilizáciu. Priblížiť žiakom posvätné knihy náboženstiev, ktoré vyjadrujú hlboké ľudské
skúsenosti a etické múdrosti.
Prácu odporúčam pre žiakov v študijných odboroch stredných škôl. Má viesť k tolerancii
a odstrániť prekážky medzi veriacimi a ľuďmi bez vyznania. Pomôcť pochopiť podstatný
integrujúci význam náboženstiev a zbaviť sa mylných predsudkov.
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NÁBOŽENSKÉ OSOBNOSTI AKO MORÁLNE VZORY
Eva KŠENŽULÁKOVÁ
Abstrakt
Nie je dnes jednoduché žiť podľa pravidiel a príkazov. Ale nebolo to jednoduché ani v minulosti. No
aj napriek tomu v každej dobe sa našli ľudia, ktorí sa stali svätcami. A mnohí z nich to mali vo svojom
živote až neskutočne ťažké. Hlavným cieľom tejto práce je zaujímavým spôsobom predstaviť a priblížiť
žiakom život svätcov a zároveň ich zakomponovať do osnov etickej výchovy ako morálne vzory.
Kľúčové slová: Svätec, mládež, náboženský vzor, sv. František z Assisi, páter Pio, Jeho svätosť

ÚVOD
Vzory nás ovplyvňujú od detstva bez toho, aby sme si to uvedomovali. Odmalička nás
formujú a svojím správaním usmerňujú . Najprv sú to naši rodičia, neskôr kamaráti, spolužiaci,
učitelia v materskej, na základnej, strednej a vysokej škole. Máme rôzne vzory zo sveta
šoubiznisu, či už sú to herci, speváci, moderátori, modelky a pod. Okrem toho nemožno
zabudnúť ani na formovanie osobnosti z pohľadu viery v Boha či hľadanie vzorov medzi
politickými vodcami a diktátormi.
V mladom veku majú mladí ľudia mnoho moderných idolov, avšak skutočné osobnosti sú
pre nich mnohokrát nepríťažlivé a staromódne.
Cieľom tejto práce je povzbudiť žiakov vzormi ako sú sv. František z Assisi, páter Pio
a jeho svätosť dalajláma IX., s dôrazom na ich morálne vlastnosti, aby sa mohli stať vzorom pre
dnešné deti, ktoré im tak veľmi chýbajú.
Okolo svätosti sa nahromadilo množstvo mýtov, ktoré zo svätcov urobili čudákov
a pritom byť svätým znamená byť normálnym a hlboko ľudským, tejto téme sa venujem v prvej
kapitole, kde stručne vysvetlím pojem svätec, svätosť. V druhej kapitole opisujem život sv.
Františka, s dôrazom na jeho vzťah k prírode, úcte k chudobným a chorým. V tretej kapitole sa
zameriavam na život pátra Pia a na jeho sociálne dielo, ktoré je dodnes známe. Posledná
kapitola je zameraná na oblasť ľudských práv, kde vzorom sa stáva bojovník za ľudské práva,
Jeho svätosť dalajláma IX.
V závere každej kapitoly som pripravila návrh na rozšírenie obsahových štandardov
etickej výchovy, ktoré v predmete chýbajú. V prílohe som uviedla legendy, rady a myšlienky
svätcov, ktoré môžeme využiť pri práci na vyučovacích hodinách.

SVÄTOSŤ, SVÄTEC
Problémom pre mnohých zostáva predstava svätosti, nezriedka ovplyvnená historickým
pohľadom, životopismi či filmami. Iste nikto z nás nemôže úplne napodobňovať nejakého
stredovekého svätca či sväticu. Skúsme si preto charakterizovať svätosť :
Svätec alebo svätý je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou
zbožnosťou, bohumilosťou, ktorá sa po smrti stala prostredníkom medzi ľuďmi a Bohom,
schopná vplývať na osudy ľudí, ochraňovať ich, a pomáhať im. Svätci sú osoby uctievané najmä
v katolíckej cirkvi a islame ako vzor náboženskej dokonalosti, ochrancovia veriacich, orodovníci
za ich spásu, patróni povolaní, miest a pod. http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4tec
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Svätosť znamená dostať sa nad seba; je to dokonalé ovládanie všetkých našich vášní.
Svätosť - to je skutočné a stále pohŕdanie sebou samým a vecami tohto sveta až do tej miery, že
dáme prednosť chudobe pred bohatstvom, pokore pred slávou, utrpeniu pred príjemnosťou. Byť
svätý znamená z lásky k Bohu milovať svojho blížneho ako seba samého. V takomto ponímaní
svätosť znamená milovať tých, ktorí nám ubližujú, ktorí nás nenávidia a prenasledujú, ba
dokonca robiť im dobre. Byť svätý, to je toľko ako žiť v pokore, nezištne, byť obozretný,
spravodlivý, trpezlivý, láskavý, cudný, jemný, pracovitý a plniť si svoje povinnosti len preto, aby
mal z toho Boh radosť a aby on sám bol zaslúženou odmenou. Jedným slovom, Raffaelina,
svätosť má v sebe moc pretvoriť človeka na Boha, ako to stojí napísané vo Svätom písme.
(páter Pio - z Listu Raffaeline Ceraseovej, 30. december 1915; http://ignisoz.webnode.sk/napovzbudenie/myslienky-patra-pia/)

ŽIVOT FRANTIŠKA Z ASSISI
František je bezpochyby jedným z najobľúbenejších a najznámejších svätých v dejinách
cirkvi, a to nielen katolíckej. z časti je to preto, lebo sa stal presláveným láskou k všetkému
živému a sčasti vďaka tomu, že založil vplyvný rád žobravých mníchov.
Život Františka je nám známy z niekoľkých prameňov. V prvom rade je to dielo Tomáša
z Celana, ktoré bolo napísané na príkaz pápeža Gregora IX. Pri dátume narodenia sv. Františka
sa stretávame s nepresnosťou zachovaných dokumentov. Nedá sa s určitosťou povedať podľa
ktorého kalendára sa ľudia na prelome 12. A 13. storočia riadili. Ide buď o cirkevný kalendár
pisanský alebo florentský. Do úvahy prichádzajú dva roky 1181 a 1182. Miesto narodenia je
však známe. Sv. František sa narodil do bohatej umbrijskej meštiackej rodiny v Assisi. Otec sa
volal Pietro di Bernardone, bol obchodníkom s látkami. Matka Giovanna, zvaná tiež Pica, ktorá
pravdepodobne pochádzala z Provensálska. František bol pokrstený ako Giovanni (Ján), podľa
Jána Krstiteľa. Avšak keď sa jeho otec vrátil z obchodnej cesty po Francúzsku, rozhodol sa
zmeniť mu meno na Francesco („malý Francúz“), pretože nechcel, aby jeho syn mal niečo
spoločné s Bohom, on chcel mať zo syna obchodníka, a chcel, aby už aj jeho meno naznačovalo
obdiv k Francúzsku.
František viedol bezstarostný život. V čase, keď väčšina ľudí, dokonca i kňazi zostávajú
analfabetmi, desaťročný František navštevuje školu. Učebnicou mu je sv. Písmo, z ktorého sa
učí, neskôr zisťuje že táto kniha je písaná preňho. Ako štrnásť - pätnásť ročný spoznáva
obchodnícky život. Obdobie dospievania a roky mladosti syna bohatého obchodníka boli plné
mladíckych roztopašností. Nie nadarmo ho volali "kráľom assiskej mládeže". Nikdy nestráca
zmysel pre hru, piesne a básne. Ako jeho vrstovníci aj František túžil po rytierskej sláve.
Príležitosť sa mu naskytla, keď v roku 1202 začalo Assisi vojnu s Perugiou. Bitka sa pre Assisi
skončila neúspechom a František sa dostal do zajatia. Väzenie a liečenie z následkov zranenia
ho prinútili zamyslieť sa nad sebou. Keď sa zotavoval z horúčky, zažil zjavenie „Existuje Boh vo
všetkom, ale v mojom srdci niet Boha.“ Svoju pozornosť obrátil na chudobných a odkázaných,
dokonca pracoval v útulku pre malomocných predtým, než rozdal všetok svoj majetok. Jeho
život formujú ďalšie jeho životné skúsenosti: stretnutie s malomocným. Malomocného
pobozká a toto stretnutie sa stáva rozhodujúcim zážitkom Boha. Neskôr k malomocným
posiela všetkých svojich novicov, ako sám hovorí do školy pokory. Ďalším jeho zážitkom je
zjavenie v rozpadnutom kostolíku San Damiano, v ktorom mu Boh káže opraviť jeho dom.
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Predpokladá sa, že tým bol myslený vtedajší stav katolíckej cirkvi a nie kostolík. František
ponúkol. najskôr kňazovi od sv. Damiána peniaze, ktoré ukradol svojmu otcovi. Kňaz odmietol
a František získava vlastné peniaze žobraním a vlastnými rukami opraví kostol.
Po konflikte s otcom, ktorý v ňom videl svojho nástupcu v obchodu, odchádza od svojej
rodiny. V roku 1207, pri návšteve biskupa Guida sa František oficiálne odovzdáva Bohu a cirkvi.
Pokorne odkladá svoje šaty a oblieka rúcho kajúcnikov a žobrákov. Táto skutočnosť je ešte viac
zvýraznená faktom, že František veľmi dbal na svoj výzor. Odchádza do ústrania a volí
absolútnu chudobu.
Vo Františkovi je mnoho protikladov a to robí jeho život dynamickým. Zažil biedu, úzkosť
– no bol aj na vrchole. Bol chudobný - no v skutočnosti veľmi bohatý. Zriekol sa sveta no v
skutočnosti bol s ním viac spätý ako celá generácia. Objal malomocného – no v dotyku cítil
Boha.

SV. FRANTIŠEK - PATRÓN EKOLÓGOV A OCHRANCOV PRÍRODY
František z Assisi patril medzi svätých a slávnych ľudí, ktorí mali jedinečnú úctu k prírode,
ako k úžasnému Božiemu daru pre ľudí. On, si skutočne veľmi vážil všetky diela Stvoriteľa a ako
Božím Duchom zapálený, zložil prekrásny „Chválospev Stvorenia“, v ktorom, najmä cez brata
slnko, sestru lunu a hviezdy na nebi, vzdal Najvyššiemu, Všemohúcemu a Dobrému Pánovi,
náležitú chválu, slávu, česť a všetko dobrorečenie:
„Najvyšší, všemohúci, dobrotivý Pane
tebe buď chvála, česť a sláva a všetko ďakovanie.
Buď pochválený, Pane môj, so všetkým stvorenstvom tvojim, na prvom mieste s pánom bratom
slnkom,
čo budí deň a osvetľuje nás.
Buď pochválený, Pane môj, za lunu, sestru našu, za hviezdy, ktoré na nebi sú pekné,
drahocenné a plné jasu.
Buď pochválený, Pane môj, za sestru našu vodu, ktorá je veľmi užitočná, ponížená
a potrebná a čistá.
Buď pochválený, Pane môj, za sestru našu materinskú zem, ktorá nám dáva útulok a poživeň
a rodí rôzne plodiny, trávu a kvety.“ (Green, 1992, s. 284 – 285)
Životný štýl svätého Františka a jeho nasledovníkov je charakteristický prostotou
a jednoduchosťou života. Táto skutočnosť je dôležitá nielen v katecheticko-výchovnej činnosti,
ale je, môžeme povedať, kľúčovou pre súčasnú situáciu v ktorej sa moderný človek nachádza.
Prostý život umožňuje ostatným prosto žiť. Žiť jednoducho (v prostote), striedmo a s dôrazom
na podstatné sa môže stať ekologickou voľbou, rešpektujúcou stvorenstvo a možnou pre
všetkých. Františkánska prostota však ide omnoho ďalej; je to nielen schopnosť uspokojiť sa
s nevyhnutným, ale tiež deliť sa a žiť v solidarite s inými.

NÁVRH ROZŠÍRENIA OBSAHOVÝCH ŠTANDARDOV ETICKEJ VÝCHOVY
Mnohé deti takmer nemajú kontakt s prírodou, tým pádom si k nej nevytvárajú žiadny
vzťah. Vnímame, že rodina často zlyháva v budovaní environmentálnych hodnôt u svojich detí.
Cez vzor sv. Františka sa deti nevedome učia. Takéto učenie je veľmi efektívne s dlhodobým
efektom, či už si deti osvoja pozitívne alebo negatívne veci. Je dôležité deťom vysvetliť, aké
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môžu mať ich činy dôsledky, nielen pre zvieratá a životné prostredie, ale v konečnom dôsledku
aj pre ne samotné.
Na základe legendy o Františkovi (príloha 1), spoznávajú zmeny v prírode spôsobené
človekom. Uvedomujú si zodpovednosť človeka za prírodu a formujú návyk zodpovednosti za
prírodu.
Aktualizácia legendy – zúrivý vlk v legende nie je reálne zviera, ale odraz prírody, ktorá
človeka ohrozuje a ktorej sa ľudia boja.
Príroda - zúrivý vlk - triedenie odpadkov, znečistenie ovzdušia, potokov... zúrivý vlk povodne, záplavy, ničenie rastlín, živočíchov...
Prierezová téma – enviromentálna výchova
2. ročník ZŠ - Súzvuk s prírodou – rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje žiakov, viesť ich
k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.
Znečisťovanie ovzdušia činnosťou človeka (priemysel, doprava, domácnosť). Negatívny
vplyv znečisteného ovzdušia na životné prostredie a zdravie ľudí. Ochrana ovzdušia pred
znečisťovaním.
ročník ZŠ - Zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte
Poznávanie rastlín a živočíchov v regióne.
Negatívne zásahy človeka do prírody a ich dôsledky na obmedzovanie rozmanitých
foriem života.

PÁTER PIO
Z času na čas sa vyskytne v katolíckej cirkvi osobnosť, ktorej život je poznamenaný
udalosťami, ktoré sa vymykajú z normálu. Jednou z nich bol páter Pio, ktorý žil v minulom
storočí.
Páter Pio sa narodil 25. mája 1887 v Pietrelcine v malej osade provincie Benevento ako
štvrté zo šiestich detí rodičov Oracia a Márie Jozefy Forgioneovej. Pri krste dostal meno
František. Rodičia boli chudobní, jednoduchí ľudia. Boli analfabetmi. Francesco bol citlivým
a jemným dieťaťom. Pre slabé zdravie musel prerušiť školu, čo ho však príliš netrápilo. V
desiatom roku života pristúpil k prvému svätému prijímaniu. Hlboko prežíval šťastie
prameniace zo zjednotenia s Kristom. O dva roky prijal sviatosť birmovania. Cítil sa vtedy, ako
dospelý kresťan, ktorý sa díva na svet očami viery. Pod vedením miestneho učiteľa Domenica
Tizzaniho skončil Francesco trojročnú základnú školu. Učiteľova mienka o ňom, ktorú vyjadril
pred matkou, bola nasledovná: „Musím ti úprimne povedať, že nebudeš mať z neho veľkú
radosť. Je fyzicky slabý a na učenie nemá veľké vlohy. Je to obyčajný človek.“ a takýmto
obyčajným, prostým, nenáročným človekom ostal do smrti. Francesco začal študovať na
gymnáziu. Z týchto rokov si Francesca pamätajú ako slušného a dobre vychovaného chlapca.
Jeho neposlušnosť spočívala iba v tom, že radšej spal na holej zemi s kameňom pod hlavou ako
na posteli, ktorú mu pripravila matka. Od prvých rokov jasne pociťoval povolanie zasvätiť sa
Pánovi. O sebe povedal, že keď mal 13 rokov, ukázal mu Boh všetky duše, ktoré raz k nemu
prídu. Ako šestnásťročný vstúpil do kapucínskeho kláštora v Morcone, kde ako 22-ročný prijal
meno Pio. Boh ho obdaril nebeskými videniami. Vynikal duchom umŕtvovania a lásky
k Pánovmu umučeniu, o ktorom často v slzách meditoval. Otec Pio jedával tak málo, že by to
k životu nestačilo ani ročnému dieťaťu. Na jedlo často zabúdal po celé dni. Pátrov osobný lekár,
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doktor Sale povedal, že denný kalorický príjem pátra Pia je 500 - 600 kalórií (odborníci na
výživu pokladajú 1300 kalórií denne za hranicu, pri ktorej človek ešte nezomrie od hladu).
Vysvätený za kňaza bol 10. augusta 1910 v beneventskej katedrále. Prvé roky kňazstva
vykonával vo svojej rodnej obci, kde pre zdravotné ťažkosti zostal až do roku 1916.
Keď mal 23 rokov objavili sa na jeho tele stigmy, ktoré niesol až do svojej smrti. Lekári
ich skúmali. Bol aj viac krát operovaný. Tieto rany sa normálne zahojili. Stigmy celý život
krvácali. Ale anémiou nikdy netrpel. Hovoril a písal jazykmi, ktoré sa nikdy neučil. Nikdy
neopustil svoj kláštor, napriek tomu sa ukázal mnohým po celom svete a zasiahol podľa
mnohých svedectiev do ich životov. Zachránil pred nehodou, uzdravil z nevyliečiteľných
chorôb. Jedno dievča sa napr. narodilo bez zreničiek. Vďaka pátrovi Piovi začalo vidieť, aj keď
medicínsky to bolo nemožné, pretože zreničky naďalej nemala. Vyliečil nemého chlapca atď.
Poznal budúce udalosti. Predvídal čas svojej smrti. Niekedy zmizol zo spovednice pred ktorou
čakali ľudia na spoveď. Keď sa ho niekedy pýtali ako mohol odísť bez toho, aby ho ostatní videli
so smiechom povedal - preletel som nad vami. Jeho život je plný zvláštnych udalostí.
Naznačuje, že sú veci, ako sa hovorí medzi nebom a zemou, ktoré z hľadiska úzkej
materialistickej paradigmy by sa nemali diať. Vymykajú sa vedeckému obrazu sveta.
Inou zvláštnosťou bola vôňa, ktorá sprevádzala pátra Pia a vychádzala z jeho krvavých
rán. Táto vôňa bola v protiklade s tým, že krv sa najskôr rozkladá, pričom zapácha. Kapucín
John A. Schug: „Mnoho ľudí (verím, že sú ich tisícky) povedalo, že zacítili vôňu, ktorá sa nejakým
spôsobom spájala s pátrom Piom.“ (Schung, 1992, s. 161)
Medzi tými, ktorí túto vôňu zacítili boli kňazi, laici, ateisti aj ľudia zo zámoria. Keď zacítili
vôňu, nie vždy si spomenuli na pátra Pia. Mnohí z nich ani nikdy nepočuli, že takýto úkaz sa
spája s ním. Boli to napr. vône ruží, kadidla, levandule, ľalií, fialiek, borovice a síry. Najmenej
štyria lekári nám potvrdili tento jav.
Zomrel 23. septembra 1968 v San Giovanni Ro tondo. V deň smrti mal rany úplne
zahojené. Zomrel v 81. roku svojho života. Na jeho pohrebe sa zúčastnilo 160 000 ľudí. Pre
svoje duchovné deti zanechal závet: „Milujte Pannu Máriu a vzbudzujte v druhých lásku k Nej!“

SOCIÁLNE DIELO PÁTRA PIA
Páter Pio túžil vybudovať veľkú nemocnicu, ktorá by bola ako Casa Sollieva della
Safferenza, čiže Dom úľavy pre trpiacich. O jej postavení začal rozmýšľať prvý raz vtedy, keď
chudobných obyvateľov stíhala jedna tragédia za druhou. Ľudia často zomierali cestou do
nemocnice vo Foggii, po vyše dvadsaťkilometrovom natriasaní na poľnej ceste vo vozoch
ťahaných koňmi či volmi. Dokonca aj vo Foggi mala lekárska starostlivosť ďaleko k dokonalosti.
Páter Pio raz videl muža zo San Giovanni Rotondo, ktorého zranila mína. Obeť, už takmer
vykrvácanú priviezli do Foggie a nechali ju ležať na poľnom lôžku na chodbe, lebo všetky izby
boli plné a ani jeden lekár nemal čas zraneného ošetriť. Keď sa páter Pio dozvedel, že ten muž
čaká už týždeň na ošetrenie, rozhodol sa postaviť nemocnicu v San Giovanni Rotondo. Pri
prvom zverejnení svojho plánu, s tým súhlasilo len málo ľudí.
Dvaja lekári, doktor Mario Sanvico a doktor Carlo Kiswarday, ho podporili. Doktora
Kiswardaya menoval za pokladníka a vtisol mu do dlane zlatú desaťfrankovkovú napoleonskú
mincu, ktorá mala hodnotu zopár centov. Do roku 1946 sa vyzbieralo asi šesťtisíc dolárov.
Páter Pio a okruh najvernejších spolupracovníkov však nikdy nestratili nádej. V roku 1946
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navštívila San Giovanni Rotondo slečna Barbara Wardová, známa spisovateľka z Londýna. Páter
Pio so svojimi plánmi na ňu urobil taký silný dojem, že sa neskôr o tom pozhovárala s Fiorellom
LaGuardiom, bývalým starostom New Yorku a generálnym riaditeľom spoločnosti UNRRA.
Výsledkom jej iniciatívy bol príspevok vo výške tristoštyridsaťtisíc dolárov z fondov UNRRA.
Väčšinu peňazí pre nemocnicu darovali ľudia zo Spojených štátov. Po celej dĺžke strechy
nemocnice vejú zástavy národov, ktoré pomohli pri jej výstavbe. Americká zástava hrdo
povieva uprostred, hneď vedľa talianskej. Koncom roku 1947 postavili posledné nosné piliere
nemocnice. Oddelenie pre ambulantných pacientov otvorili v roku 1954 a kompletné
nemocničné služby v roku 1956.
Keď sa 5.mája 1956 nemocnica vysväcovala, hostila medzinárodný seminár Európskej
spoločnosti kardiológov. Prezident spoločnosti doktor Gustav Nylin zo Švédska nazval
nemocnicu „veľkol.epým dielom lásky k blížnemu“. Od otvorenia nemocnice Casa v nej
absolvovalo ošetrovateľskú školu vyše 300 diplomovaných zdravotných sestier.
Stošesťdesiatpäťčlenný údržbársky personál dva razy denne čistí celú nemocnicu vykladanú
dlaždicami a mramorom. Celkový počet zamestnancov nemocnice je 507 ľudí. Denný poplatok
za nemocničné lôžko je 14, 75 dolárov. Väčšina pacientov je zabezbečená poistením. Ak však
poistenie nemajú, ich účty uhrádza organizácia Stelline, malé dobročinné hviezdy, do ktorej
prispievajú ľudia z celého sveta. Dvaja kapucínski kňazi tam slúžia ako kapláni na plný úväzok.
Celá administratíva je však teraz priamo v rukách Vatikánu. Rok po vysvätení nemocnice páter
Pio zverejnil širší zámer, ktorý mal s nemocnicou Casa. Mala sa stať domovom pre matky,
najpoprednejšou medzi ostatnými inštitúciami. Otvorený je aj Dom odpočinku a môže sa v
ňom ubytovať 30 exercitantov. Na dolnom konci Viqale Cappuccini je stredisko pre deti so
spastickou obrnou a pre retardované deti. V rokoch 1971 a 1972 otvorili dve ďalšie strediská
pre spastickú rehabilitáciu v Manfredonii a v Termoli. Spastické stredisko v San Giovanni
Rotondo slúži ako jedna zo štyroch škôlok pre malých chlapcov a dievčatá. Všetky štyri centrá
fungujú pod záštitou kapucínskej rehole a pracujú v nich sestričky zo štyroch rozličných rádov.

NÁVRH ROZŠÍRENIA OBSAHOVÝCH ŠTANDARDOV ETICKEJ VÝCHOVY
Slová pátra Pia boli počas jeho pozemského života povzbudením pre jeho duchovné deti
i priateľov a aj dnes sú nielen pre veriacich zdrojom hlbokej inšpirácie.
V rámci etickej výchovy môžeme okrem životopisu, pracovať aj s myšlienkami a citátmi
pátra Pia.
Prierezová téma – mediálna výchova.
Moje vzory
Mladí ľudia potrebujú v živote niekoho, kto by ich v živote povzbudil, o koho by sa mohli
oprieť. Hľadajú smer a odpoveď na otázku, o čo sa majú v živote snažiť. V týchto témach sa
môžu zamyslieť, kto čo ovplyvňuje ich sny, túžby, predstavy o tom, akí by chceli byť. „Nestaraj
sa o posmech hlupákov. Pamätaj, že svätci, ktorí vždy pohŕdali svetom a svetskosťou, skrížili
plány svetu a jeho zásadám.“
Právo na život - eutanázia
Právo na život a bioetika sa stáva aktuálnym problémom.
Ako súvisia základné ľudské práva s rozvojom vedeckotechnického pokroku a ako sa
dostáva tento pokrok do konfrontácie s prirodzenosťou človeka, morálky a etiky?

654

ETICKÁ VÝCHOVA V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

Ide o pokrok, ktorý zasahuje všetky vedné disciplíny, dotýka sa aj medicíny a biológie,
a prispieva k dokonalejšej spoločnosti. V súvislosti s týmto vývojom sa objavujú nové
problémy, ktoré treba riešiť, ako sú otázky súvisiace s ľudskými právami a dôstojnosťou
človeka.
Formovať postoj pomoci ľuďom v núdzi a bolesti.
Eutanázia je jeden z prejavov kultúry smrti, ktorá sa šíri najmä v materiálne vyspelých
spoločnostiach s blahobytom a mentalitou užitočnosti, podľa ktorej je prítomnosť rastúceho
počtu starých a nevládnych ľudí príliš nákladná a zaťažujúca.
Zmysel môjho života
Akú úlohu, aké poslanie mám splniť na tomto svete?
„Neodkladajme na zajtra, čo môžeme urobiť dnes. Hroby sú plné dobrých predsavzatí,
ktoré sa nikdy nesplnili.. A okrem toho, kto nám zaručí, že sa dožijeme zajtrajšieho dňa?
Počúvajme hlas svojho svedomia, hlas kráľovského proroka: „Dnes, keď počujete Pánov hlas,
nezatvrdzujte svoje srdcia.“ Vykročme teda a vážme si prítomný okamih, ktorý jediný nám
patrí. Nemárnime čas z hodiny na hodinu, pretože tá druhá ešte nie je naša.“ Čas zrodu

ŽIVOTOPIS JEHO SVÄTOSTI 14. DALAJLAMU
„Som len obyčajný budhistický mních.“ J.S.14 Dalajláma
Slovo dalajláma sa skladá z dvoch slov - z mongolského dalaj, čo znamená "oceán“a láma
alebo lama, ktoré znamená guru. Doslovným prekladom tohto výrazu tak dostávame slovné
spojenie "oceánsky lama", čiže lama, ktorého múdrosť a cnosť sú hlboké ako oceán. V
prenesenom slova zmysle môžeme „Dalajláma“ vyložiť ako „oceán múdrosti".
Tendzin Gjamtso je štrnástym dalajlámom, duchovným otcom medzi ľuďmi v Tibete.
Narodil sa v 6. júla 1935 ako piaty zo siedmich detí, do farmárskej rodiny, ktorá žila v malej
dedinke situovanej v Taktser, v provincii Amdo v severovýchodnom Tibete. Vo veku dvoch
rokov bolo toto dieťa, vtedy ešte s menom Lhamo Dhöndup rozpoznané ako inkarnácia 13.
Dalajlámu Thubten Gjatsa. Jeho Svätosť začal svoje kláštorné vzdelávanie vo veku šiestich
rokov. Študijný plán pozostával z piatich hlavných a piatich vedľajších predmetov. Hlavnými
predmetmi boli logika, tibetské umenie a kultúra, sanskrit, medicína a buddhistická filozofia.
Už vo veku pätnástich rokov sa stal najvýznamnejším duchovným vodcom, keď bol korunovaný
za vládcu Tibete. V roku 1959, potom čo Čína potlačila tibetské národné povstanie, musel
z Tibetu utiecť a vyhľadať azyl v Indii. V Číne bolo zničených množstvo kláštorov a desaťtisíce
obydlí. V Indii vytvoril dalajláma exilovú vládu a snažil sa pomáhať tibetským utečencom.
Vytvoril tibetský vzdelávací systém, stal sa významným predstaviteľom tibetského budhizmu.
Snažil sa zachovať tradičné tibetské vzdelanie a kultúru. Gyatso vyzval OSN, aby sa vyjadrila
k otázke Tibetu, čo viedlo k uzneseniu, aby Čína udržiavala ľudské práva Tibeťanov. Žiadal
o dodržanie deklarácie ľudských práv a demokratických slobôd, naliehal na seriózne rokovania
o budúcnosti Tibetu, spísal dokonca mierový plán pre vznik demokratického Tibetu a upravenie
vzťahov s Čínskou ľudovou republikou.
Jeho Svätosť dalajláma je mužom mieru. V roku 1989 bol ocenený Nobelovou cenou za
mier pre jeho nenásilný boj za oslobodenie Tibetu. Neustále hlásal politiku nenásilia, ešte aj
počas toho, keď čelil extrémnej agresii. Tiež sa stal prvým nositeľom Nobelovej ceny, ktorý je
uznávaný pre jeho záujem o environmentálne problémy. V súčasnosti je považovaný za
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jedného z najvýznamnejších duchovných vodcov na svete. Jeho Svätosť precestoval viac ako 62
krajín, ktoré sa rozprestierajú na šiestich kontinentoch, medzi ktorými je aj Slovensko. Stretol
sa s prezidentmi, predsedami vlád a korunovanými vládcami významnejších národov. Viedol
dialógy s náboženskými lídrami a mnohými známymi vedcami.
Od roku 1959 dostal Jeho Svätosť 84 ocenení, čestných doktorátov, cien, ai. za jeho
odkaz mieru, nenásilia, medzi-náboženského porozumenia, univerzálnej zodpovednosti
a súcitu. Jeho Svätosť je autorom viac ako 72 kníh.
Keď dalajláma nechodí po svete, vstáva o štvrtej ráno. Najprv medituje, potom trénuje
na bežiacom páse a nakoniec raňajkuje obilnú kašu, pričom sleduje spravodajstvo BBC.
Nečudo, že sa takýto kozmopolitný a vcelku moderný duchovný vodca teší obľube na celom
svete.
Keď sa pýtali dalajlámu, čo ho na ľudstve najviac prekvapuje, odpovedal: Ľudia. Pretože
obetujú zdravie, aby zarobili peniaze; potom obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie; potom
sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v prítomnosti ani v
budúcnosti. A žijú tak, akoby nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez toho, aby predtým žili.

NÁVRH ROZŠÍRENIA OBSAHOVÝCH ŠTANDARDOV ETICKEJ VÝCHOVY
Medzi problémy, s ktorými sa dnes stretávame, patria jednak prírodné katastrofy, ktoré
musíme prijímať a prekonávať s vyrovnanou mysľou, ale aj tie ostatné, ktoré vznikajú naším
vlastným pričinením, vzišli z nedorozumenia a môžu byť napravené. Jeden taký problém vzniká
zo stretu ideológií, politických alebo náboženských, kedy ľudia medzi sebou bojujú pre
malicherné ciele a strácajú povedomie základnej ľudskosti, ktorá nás všetkých spája v jednu
ľudskú rodinu. Nesmieme zabúdať, že rozdielne náboženstvo, ideológia a politické zriadenie
sveta boli vytvorené preto, aby ľudské bytosti boli šťastné. Nesmieme strácať zo zreteľa tento
základný cieľ a nikdy nesmieme povýšiť prostriedky nad ciele; prevaha humanity nad
ideológiou
a hmotou
musí
vždy
zostať
zachovaná.
http://www.dalajlama.info/prednaska/poselstvi/
Ochrana ľudských práv
Konflikty a vojny vo svete
Ľudské práva vymedzujú postavenie človeka v spoločnosti a bez nich by človek nemohol
žiť dôstojne ako plnohodnotná ľudská bytosť. Ľudské práva sú zdrojom slobôd, spravodlivosti
a mieru. Ich rešpektovanie zaručuje človeku i ľudstvu plnohodnotný rozvoj. Ľudské práva sa
zrodili a svoje korene majú v bojoch za slobodu a rovnosť všade na svete.

ZÁVER
Mladí ľudia potrebujú v živote niekoho, kto by ich v živote povzbudil, o koho by sa mohli
oprieť. Hľadajú smer a odpoveď na otázku, o čo sa majú v živote snažiť. Úlohou, nielen nás
učiteľov, ale aj rodiny, a celej spoločnosti je ponúknuť deťom skutočné vzory, ktoré ovplyvnia
ich životy, samozrejme k lepšiemu .
Etické problémy súčasnosti sa týkajú ochrany života, pomoci bezbranným, chorým.
Problémy interrupcie, eutanázie, environmentálne problémy, ktoré v sebe skrývajú všetko, čo
súvisí so zvieratami, rastlinami, pôdou, vodou .. to všetko sa deje okolo nás.
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Etická výchova nám dáva priestor na podrobnejšiu analýzu týchto problémov. Cez rôzne
pozitívne vzory sa musíme snažiť formovať u detí zodpovednosť za svet v ktorom žijú, formovať
v nich postoj pomoci ľuďom v núdzi, bolesti. Povzbudiť ich vzormi životov svätcov, v ktorých
môžu nájsť nielen príklad, ale aj povzbudenie.
Dôležitá je samotná príprava učiteľa a jeho snaha spestriť hodiny etickej výchovy
využitím životopisu svätcov, prípadne filmového spracovania ich života, ako aj využitie rôznych
legiend, ich rád a myšlienok. Aktivity a práca textom môžu hodiny etickej výchovy len obohatiť.
Možností je veľa, záleží od každého učiteľa, čo si zvolí.
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LÁSKA AKO ZÁKLADNÁ NÁBOŽENSKÁ HODNOTA
Gréta ŠTEFÁNKOVÁ
Abstrakt
Práca poskytuje informácie o láske ako o základnej náboženskej hodnote, o chápaní lásky vo
svetových náboženstvách a o rozvíjaní lásky k blížnemu a v rodine.
Kľúčové slová: láska, rodina, blížny.

ÚVOD
LÁSKA - nepochopiteľná, no všetkým tak jasná. Bola tu skôr ako my, no nikto nevie
odkiaľ prišla. LÁSKA - také na pohľad obyčajné slovo. No pre tých, čo ju prežívajú je to slovo
krásne, dokonalé, milé, stvorené pre nich – tak ako ich milovaná osoba. Na láske je najkrajšie
to, že ju nikto nedokáže vysvetliť, ale predsa ju každý tak nádherne chápe. Slovo láska sa však
dnes používa v akejkoľvek situácii. Ľudia ho bez rozmýšľania povedia bez toho, aby sa zamysleli
nad jeho hlbokým významom. Definícia slova láska asi neexistuje. Môžeme ju len cítiť. Je to
niečo, čo má každý človek v sebe už od narodenia.
Každý ju chápe po svojom. Láska nás mení. Stávame sa šťastnejšími, rozdávame úsmevy
na všetky strany. Túžime po tom, aby bol celý svet taký. Mnohí ľudia, najmä dnešná mládež,
len ťažko dokáže definovať lásku, a preto ju nedokážu ani správne chápať. Slovo „láska“ často
používajú, ale nedokážu ju žiť. To je aj dôvodom, prečo som sa rozhodla vo svojej záverečnej
práci spracovať túto tému.
Téma mojej práce je: „Láska ako základná náboženská hodnota.“ Cieľom mojej práce je
podať obraz o tom, ako chápu lásku svetové náboženstvá (kresťanstvo, judaizmus, budhizmus
a islam), opísať prejavy lásky v každodennom živote, jej rozvíjanie a taktiež podať návrh na
rozšírenie obsahových štandardov etickej výchovy: prvá kapitola mojej práce je zameraná na
pojem, definíciu lásky, na chápanie lásky vo svetových náboženstvách. V druhej kapitole sa
zaoberám láskou v každodennom živote – láskou medzi mužom a ženou, rodičovskou láskou
a láskou k blížnemu. Tretia kapitola je zameraná na rozvíjanie lásky v rodine a k blížnemu. Vo
štvrtej kapitole podávam návrh na rozšírenie obsahových štandardov etickej výchovy.

LÁSKA VO SVETOVÝCH NÁBOŽENSTVÁCH
Láska je nevyčerpateľná téma. Môžeme o nej hovoriť večne a nikdy nebudeme nasýtený.
Milovať, to je ako jesť, piť, dýchať; nemôžeme žiť bez toho, aby sme nemilovali a nepočuli
hovoriť o láske. Tisíce rokov spievame o láske, maľujeme ju, píšeme o nej.
Napriek tomu, čo skutočne ľudia o láske vedia? Poznajú len bolesť a nešťastie. Prečo?
Pretože byť milovaný znamená pre väčšinu z nich šťastie. Aby sa stali šťastnými, očakávajú, že
k nim láska príde zvonka. Ak nepríde alebo netrvá, cítia sa ochudobnení, neveria na svoju
vlastnú moc, svoju vlastnú silu milovať a potrebujú, aby k nim láska prišla. (Aivanhov, 2000)
Láska je pre niekoho len obyčajné slovo, pre iného to môže byť cit, ktorý ho sprevádza
životom. Človek bez lásky by na svete nebol ničím.
Slovom láska sa často označujú rozdielne veci. Láska môže mať veľa podôb: láska
k partnerovi, láska detí k rodičom, láska rodičov k deťom, priateľská láska, láska k Bohu, ale aj
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láska, ktorá sa nevzťahuje na ľudí: láska k zvieratám, prírode, jedlu, športu, spravodlivosti,
vlasti, národu. Zo všetkých živých tvorov na zemi je schopný lásky iba človek.
Staroveká grécka kultúra a neskôr aj kresťanstvo používali na rozlíšenie rôznych druhov
lásky tieto pojmy:
 grécky erós, latinsky amor – láska uspokojujúca, po niečom túžiaca, láska vášnivá,
sexuálna
 grécky filia – láska, keď človek prekračuje svoje hranice smerom k inému, láska,
vyplývajúca zo vzájomnosti, záväzku. Je to láska, či už pokrvná, alebo priateľská, alebo
jednoducho každá, ktorá je potrebná na to, aby sme rástli ako prirodzené
spoločenstvo. Kde niet lásky filia, tam niet spolupatričnosti, tam niet spoločenstva.
 Grécky agapé, latinsky caritas – láska, keď človek prekračuje hranice vlastného života,
láska obetujúca sa, bezpodmienečná, nezištná, dávajúca sa.
Pravá láska je bezpodmienečná. Je a vždy musí byť darom slobodným. Človek môže
s dôverou vyjadrovať všetky svoje pocity a myšlienky. Nemusí sa strachovať, že o takúto lásku
môže prísť. Nebude potrestaný za svoju otvorenosť a úprimnosť. Môžu nastať dni, kedy prídu
aj problémy, ale človek aj tak nebude odmietnutý, stále bude milovaný.
Bezpodmienečná láska podporuje osobný rast človeka a privádza ho k plnému prežívaniu
života. (Powell, 2010)

DEFINÍCIA LÁSKY
Láska sama o sebe neexistuje, jestvujú len ľudia, ktorí milujú. Tisíce spisovateľov sa už
snažilo popísať, čo je to láska, no ani jednému sa to úplne nepodarilo. Lásku môže opísať len
ten, čo ju zažil, ale aj tak ju nedokáže opísať presne. Každý človek má na lásku inú definíciu,
záleží od toho, čo práve prežíva. Človek, ktorý práve prežíva zaľúbenie, definuje lásku ako niečo
úžasné, čo ho robí šťastným a dáva mu chuť do života. Naopak človek, ktorý prežil sklamanie
má na lásku iný pohľad. Hovorí o láske ako o niečom, čo spôsobuje bolesť a sklamanie, niečo,
čo ho nenapĺňa.
Presná a univerzálna definícia lásky neexistuje. Láska je pocit a pocity nie sú také
jednoznačné, ako by sa mohlo zdať. Naisto sa dá povedať len to, že láska pohltí celého človeka,
mení ho, stáva sa šťastnejším a aj svet okolo seba vidí krajší. Každý človek je stvorený na to,
aby miloval, ale aj bol milovaný.
Ak očakávate, že budete milovaní, ste závislí na ostatných a ak vás nemilujú, alebo vás
majú menej radi ako by ste si priali, budete nešťastní. Keď potrebujete pre svoje šťastie lásku,
keď cítite, že láska vás rozveseľuje, keď trváte na tom, aby vaša láska trvala večne, tak vtedy
milujte a nečakajte na to, že budete milovaní. Takto môžete nájsť šťastie, lebo záleží iba na vás:
všetko je ako chcete, koľko toho chcete a kde chcete.
Akonáhle prestanete hľadať lásku, sama vás bude prenasledovať. Keď hľadáte lásku
ostatných, sústredíte sa na niečo mimo vás a vašu lásku strácate. Namiesto, aby ste ju hľadali,
dávajte ju, vyžarujte ju, bude stále prítomná a vy budete mať každú situáciu pod kontrolou.
(Aivanhov, 2000)
Človek, ktorý hľadá lásku ju nájde len veľmi ťažko, ak sám nedokáže milovať. Aby dokázal
milovať musí mať najprv rád sám seba, a až potom dokáže milovať aj iných. Lásku nemôžeme
očakávať od ľudí, ktorých sami určitým spôsobom nemáme radi.
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LÁSKA V KRESŤANSTVE
Láska je teologálna čnosť, ktorou milujeme Boha nadovšetko pre neho samého a svojho
blížneho z lásky k Bohu ako seba samých. Ježiš robí z lásky nové prikázanie: „Ako mňa miluje
Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske.“ (Jn 13, 1) a ďalej: „Toto je moje prikázanie,
aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15, 12) Láska, ktorá je ovocím Ducha
a plnosťou Zákona, zachováva prikázania Boha Otca a jeho Syna Ježiša Krista. Kristus umrel
z lásky k nám vtedy, keď sme boli ešte „nepriateľmi“.
Pán od nás žiada, aby sme milovali ako on svojich nepriateľov, aby sme sa stali blížnymi
aj tých najvzdialenejších, aby sme milovali deti a chudobných ako jeho samého.
Apoštol Pavol podáva neporovnateľný opis lásky: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá;
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa nemyslí
na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa,
všetko vydrží.“ (1 Kor 13, 4-7) Keby som nemal lásky, hovorí ďalej Apoštol, ničím by som nebol.
Láska prevyšuje všetky čnosti. Je zväzkom dokonalosti, je formou čností; spája ich a navzájom
ich zoraďuje; je prameňom a cieľom ich konkrétneho uskutočňovania v kresťanskom živote.
Láska posilňuje a očisťuje našu ľudskú schopnosť milovať. Povyšuje ju do nadprirodzenej
dokonalosti Božej lásky.
Konkrétny mravný život oživovaný láskou dáva kresťanovi duchovnú slobodu Božích detí.
Kresťan nestojí pred Bohom ako otrok v servilnom strachu ani ako námezdný robotník, ktorý
očakáva plat, ale ako syn odpovedajúci na lásku toho, ktorý prvý miloval nás.
Ovocím lásky je radosť, pokoj a milosrdenstvo. Láska vyžaduje dobročinnosť a bratské
napomínanie; je dobrotivá, vzbudzuje vzájomnosť, je vždy nezištná a štedrá; je priateľstvom
a spoločenstvom. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 1999)

LÁSKA V JUDAIZME
Monoteistický judaizmus obsahuje univerzalistické prvky. Židovská tradícia zdôrazňuje,
že židovský Boh je Bohom všetkých ľudí, aj úhlavných nepriateľov židovstva, ktorým židia majú
pomáhať rovnako ako svojim blízkym. Tóra na mnohých miestach zdôrazňuje potrebu
tolerancie a ohľaduplnosti ku všetkým živým tvorom na zemi, spravodlivosti a súcitu
s nešťastnými. (www.nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/../priru ka_4kapitolaA4.pdf)
V Starom zákone sa Boh zjavuje izraelskému ľudu ako Boh, ktorý miluje
bezpodmienečne. Svojmu ľudu sa vo chvíli vyvolenia ponúka ako dar. Tento dar si ľud
nevyprosil ani nezaslúžil. Božia láska nie je založená na niečom, čo by ľud vlastnil alebo čím by
bol.
Hebrejské slovo chesed, ktoré vystihuje túto lásku, sa prekladá „milujúca láskavosť“, ale
znamená aj to, že táto láska je nezaslúženým darom a neodvolateľným záväzkom. Tak rozhodol
Boh, ktorý si ľud vyvolil a daroval mu svoju lásku. (Powell, 2010)

LÁSKA V BUDHIZME
Budhistické náboženstvo sa nedefinuje ako vzťah medzi človekom a Bohom, ale skôr ako
sebarealizácia človeka, ktorý sa riadi známou základnou Budhovou smernicou: vyhýbaj sa zlu,
rob dobre, očisti si srdce. Dobré a zlé skutky prinášajú svoje ovocie v budúcom živote človeka.
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Metódy posilňovania altruizmu a lásky k druhým sú spoločné všetkým ústredným
náboženským celkom. Základné posolstvo všetkých náboženstiev je rovnaké. Všetky propagujú
lásku, súcit a odpustenie. Základné ľudské hodnoty oceňujú a uznávajú aj neveriaci. Pretože
naša existencia a blahobyt sú výsledkom spolupráce a konania mnohých ľudí, musíme si k nim
vytvoriť správny vzťah. Musíme si uvedomiť, že aj iní sú súčasťou spoločnosti. Nie je správne,
keď dnešná moderná spoločnosť odmieta ľudí, ktorí spáchali nejaké zločiny. Výsledkom
odsudzovania je, že títo ľudia strácajú dôveru v svoju nápravu. Existuje jedna budhistická
praktika, keď si človek predstavuje, že rozdáva iným ľuďom lásku a radosť, čím eliminuje ich
trápenie. Hlavným zmyslom tejto praktiky je posilniť ich vnútornú silu a odvahu. Všetky bytosti
bez rozdielu sa usilujú o šťastie a majú túžbu prekonať trápenie. Tým si dávajú záväzok, že v
sebe vypestujú dobré srdce. A to je najdôležitejšie – mať dobré a láskavé srdce. (Dalajlama,
2001)

LÁSKA V ISLAME
1. Láska k Alahovi – najvznešenejší druh lásky, ktorú musí každý moslim uprednostniť
pred akoukoľvek láskou. Je to zároveň aj láska, ktorá moslimovi pomôže dosiahnuť
úplnú vieru. Nie sú to však iba slová, ktoré stačí vysloviť, ale musí sa doplniť aj činmi.
2. Prirodzená láska – je to láska k ľuďom a k bežným veciam, ako je láska k rodičom,
deťom, manželská láska.. Je to láska, ktorú Islam povoľuje, a za ktorú je moslim
odmenený. Moslim si však musí dať pozor, aby táto láska nebola silnejšia ako láska
k Alahovi.
3. Vzájomná láska medzi moslimami – je to vzťah založený na bratstve v Islame na
základe spoločných záujmov. Bohužiaľ, tento druh lásky v dnešnej dobe medzi
moslimami takmer neexistuje. (www.islamweb.cz/kazani/kazani.php?cislo=162)
Skutočná láska a priateľstvo sa nezakladajú na národnosti, jazyku, farbe pleti, skupine,
peniazoch, majetku, ale na čistote a dobrote srdca a činov. Len vzťah založený na správnom
základe môže trvať nielen po celý život, ale aj po smrti. Taký vzťah má svoje charakteristické
javy a pravidlá.(www.al-islam.cz › Páteční kázání › Rok 2012 )

LÁSKA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE
LÁSKA MEDZI MUŽOM A ŽENOU
Pravá láska muža a ženy je obojstranné dávanie, dávanie bez podmienok a nárokov na
splácanie, pretože taká je podstata sveta. Kto dávať prestane, stratí schopnosť milovať. Tým
upadne do ega, osamelosti a zúfalstva. Taký človek sa potom sám potrestá.
Muži a ženy si obvykle neuvedomujú, že majú rozdielne citové potreby. Inštinkt im preto
nenašepkáva, ako si navzájom pomáhať. Muži dávajú to, čo chcú muži, a ženy zasa to, čo chcú
ženy. Výsledkom je potom nespokojnosť a odpor na oboch stranách. Myslia si, že ich lásku
nikto neuznáva a neoceňuje. Pravda je, že lásku síce dávajú najavo, ale nevhodným spôsobom.
Napríklad žena považuje za prejav lásky, keď sa veľa vypytuje alebo stará. Ale muža obvykle
takéto správanie rozčúli, začne mať pocit, že sa ho partnerka snaží kontrolovať, a chce pre seba
viac priestoru. Žena jeho reakcii nerozumie, lebo ona by bola za takúto podporu vďačná.
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Podobne aj muži dávajú najavo lásku, ale často to robia tak, že partnerka nemá pocit
opory a pochopenia. Napríklad, keď je žena nešťastná, muž považuje za prejav lásky a podpory,
ak začne jej problémy zmenšovať poznámkami ako: "Netráp sa, veď o nič nejde.“ Alebo si ju
vôbec nevšíma, lebo jej chce dať "priestor", aby mala možnosť upokojiť sa a zvládnuť to sama.
Tým, čo považuje za podporu, vyvoláva v žene pocit, že ju podceňuje, vôbec ju neľúbi a navyše
si ju nevšíma.
Pochopenie partnerových primárnych potrieb je jedným z tajomstiev zlepšovania
vzťahov. Žena dáva to, čo potrebuje ona, a zabúda pri tom, že jej milý možno potrebuje niečo
iné. Podobne aj muži, sa sústredia na svoje potreby a neuvedomia si, že druh lásky, ktorý
potrebujú oni, nemusí vyhovovať ich vyvolenej.
Najdôležitejšie na tomto novom poznatku je, že rôzne druhy lásky vyvolávajú určitú
odozvu. Napríklad, keď muž prejaví záujem a pochopenie, žena mu to automaticky vráti v
podobe dôvery a prijatia, ktoré patria medzi jeho primárne potreby. A naopak, ak žena vyjadrí
svoju dôveru, muž automaticky zareaguje a prejaví záujem, ktorý partnerka
potrebuje.(www.upc.uniba.sk ›..› Pondelkové úvahy › Úvahy o láske 2007 - 2008 )
RODIČOVSKÁ LÁSKA
Rodičovská láska spočíva v trvalom osobnom citovom vzťahu medzi dieťaťom a rodičom
a jej nedostatok je spojený s negatívnymi dôsledkami na rozvoj dieťaťa, lebo rodičovská láska
významne spoluvytvára vývoj dieťaťa.
Rodičia majú rešpektovať svoje deti ako ľudské osoby. Sú prví zodpovední za výchovu
svojich detí. Túto zodpovednosť dosviedčajú predovšetkým tým, že vytvárajú rodinu, kde
vládne ako pravidlo nežnosť, odpustenie, úcta, vernosť a nezištná služba. Rodičia majú veľkú
zodpovednosť aj zato, aby dávali svojim deťom dobrý príklad.
V čase detstva sa úcta a láska rodičov prejavuje predovšetkým v starostlivosti
a pozornosti, ktorú venujú tomu, aby vychovali svoje deti a postarali sa o ich hmotné
a duchovné potreby. Počas dospievania detí vedie rodičov tá istá úcta a oddanosť k tomu, aby
ich vychovávali k správnemu používaniu vlastného rozumu a vlastnej slobody.(Katechizmus
Katolíckej Cirkvi, SSV 1999)
Rodičovská láska je kľúčovým momentom rodinnej funkcie z hľadiska vývinu telesného,
rozumového, citového, mravného, ako aj z hľadiska kontinuálneho formovania budúcej
rodičovskej schopnosti adolescenta.
Nedostatok lásky má negatívny vplyv na sebaúctu a sebahodnotenie dieťaťa. Dieťa si
podľa istoty, ktorú zažíva vo svojom rodinnom spoločenstve, vytvára sebaistotu
a sebavedomie.
Citová angažovanosť v normálne fungujúcej rodine sa vyvíja a pretvára.
Kvalita rodinných vzťahov prispieva k zdravému vývoju, vývinu od detstva po dospelosť.
Interakcia medzi rodičmi navzájom a medzi rodičmi a deťmi je modelom sociálnej interakcie,
spôsobu komunikácie, štýlu správania, prejavenia záujmu, radosti, riešenia problémov, ochoty
pomáhať a vzdať sa niečoho v prospech iného.
Zlá rodinná výchova môže viesť k antisociálnemu vývinu, citovej neistote, labilite,
deficitnému etickému vývinu, egocentrizmu a neadekvátnym interpersonálnym vzťahom.
Skryté alebo zjavné poruchy rodinnej atmosféry môžu nesprávne zamerať vývin osobnosti,
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ktorá sa prejavuje poruchami už v detskom veku alebo v prelomových obdobiach v neskoršom
veku.
Prvých 6 mesiacov života je obdobím „mocne ma objímaj“. Blízkosť matky a jej tela vryje
hlboké brázdy do nervového systému dieťaťa. Harmonická láska medzi matkou a dieťaťom je
pradávnym vzorom každého budúceho citového kontaktu. (rodina.psisaris.sk/..a../rodina-vsucasnej-dobe-z-pohladu-psychologie)
LÁSKA K BLÍŽNEMU
Láska k blížnemu má prenikať celý život človeka, i keď sa nedajú vypočítať jednotlivé
prípady denného života, v ktorých sa má láska k blížnemu preukazovať.
Morálne povinnosti k blížnemu majú charakter pozitívny i negatívny. Pozitívne sa dajú
vyjadriť vetou evanjelia: Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon
i Proroci (Mt 7, 12). Negatívne vyslovená tá istá zásada znie: Čokoľvek nechceš, aby ti robili iní,
nerob ani ty im! (porov. Tob 4, 16). Dobre však poukazujú kresťanskí kazatelia na to, ako je
nebezpečné uspokojovať sa iba s hlásaním príliš všeobecných zásad lásky k blížnemu. I keď sa
nemôžu vypočítať jednotlivé prípady denného života, v ktorých sa má láska prejaviť, je dobré
naznačiť aspoň niektoré cesty na uskutočnenie ideálu.
Vypočítavajú sa predovšetkým tieto vlastnosti kresťanskej lásky: je univerzálna, úprimná,
činná.
Kresťanská láska k blížnemu sa dokáže povzniesť ponad antipatie osobné, rasové,
stavovské, národné. Nepríjemné city a odpor k blížnemu majú niekedy dosť záhadný pôvod,
inokedy sú opodstatnené objektívnymi nedostatkami, ako je napr. nepríjemný vzhľad,
nevychovanosť, hrubosť, tvrdohlavosť, telesné chyby a choroby. Iní sa stávajú nesympatickými
zavinene, ako napr. opilci, ľudia špinaví a otrhaní a pod.
Dvojtisícročná kresťanská tradícia zanechala svoje viditeľné stopy v spoločenskom
správaní kultúrnych národov. Pravidlá slušnosti nariaďujú mnoho vonkajších foriem lásky:
treba ustúpiť starším, dať prednosť druhému, ponúknuť jedlo a pod. Kto nechce byť hrubým,
toto všetko zachováva. Vieme však zo skúsenosti, aká odporná je vonkajšia zdvorilosť tam, kde
chýba vnútorná náklonnosť. Sv. Pavol nabáda kresťanov, aby mali lásku bez pretvárky (Rim 12,
9). To neznamená, že by sme museli vonkajšie formy slušnosti odhadzovať ako pokrytecké, ale
máme sa pokúsiť oživiť ich, dať im zmysel. Na to pochopiteľne nestačí lacná dobrosrdečnosť,
žoviálnosť, ale skutočná vnútorná úcta k druhému a snaha poslúžiť mu.
Právom za zdôrazňuje, že «láska sa prejavuje viac v skutkoch než v slovách“ (sv. Ignác
z Loyoly). Nezabúdajme však na to, že v ľudskom styku i slová sú skutky. Lásku rušia slová
podráždené a urážlivé. (www.jezuiti.sk/admin/dok/4bab2b99bd385.pdf)

ROZVÍJANIE LÁSKY
ROZVÍJANIE LÁSKY V RODINE
„Úlohy, ktoré má rodina v priebehu dejín plniť, pramenia z jej samej povahy a ukazujú na
jej dynamický a existenciálny vývoj. Nakoľko podľa Božieho plánu rodina je “dôverné
spoločenstvo života a lásky”, má za úlohu stále viac stávať sa tým, čím je, čiže spoločenstvom
života a lásky.. treba povedať, že podstatu a úlohy rodiny určuje koniec koncov láska. Preto
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rodina dostáva poslanie strážiť, prejavovať a sprostredkúvať lásku.. Každá osobitná úloha
rodiny je výrazom a konkrétnym uskutočnením tohto základného poslania.“ (Ján Pavol II.,
1993)
Rodina je prirodzeným zdrojom lásky vo svete, je koreňom a základom nového ľudského
života, a tiež aj miestom, kde sa telom i duchom rozvíja ľudská osoba. A takto sa pomocou
rodiny obnovuje celé ľudstvo. Tu sa získava, čo voláme tak presne a milo – ľudské.
Rodinu nemôže nikto a nič nahradiť či zastúpiť. Tie hodnoty, ktoré je schopná dať jedine
rodina, nemožno vypestovať drezúrou. Teplo rodinného prostredia a života nie je čosi hotové,
ale musia na tom pracovať všetci zainteresovaní a dostávať aj potrebnú pomoc zvonka (štát,
Cirkev). Muž - otec je v úcte ako hlava rodiny, žena - matka je srdcom, pretože jej prirodzenou
funkciou je materstvo, starostlivosť a láska. Láska k povolaniu, k práci by nemala zatláčať lásku
k deťom a k domovu, lebo domov sa nedá vytvoriť komfortom.
Rodina je tiež spoločenstvom niekoľkých generácií. Každá generácia má svoje potreby,
nároky, želania. Na jednej strane býva spolužitie veľmi ťažké a vyžaduje si aj pochopenie, na
druhej strane jedna generácia bez druhej nemôže byť. Ak si majú dve generácie porozumieť,
mala by tá staršia odovzdávať svoje skúsenosti tak, aby ich tá mladšia mohla využiť. Mladšia
generácia by mala brať ohľad na staršiu a vypočuť si ju. Je potrebné, aby si členovia rodiny
navzájom preukazovali lásku v službe tomu druhému, aby si deti vážili svojich rodičov aj
napriek niektorým ich chybám, aby medzi sebou navzájom komunikovali a lepšie sa spoznávali.
Prejavovanie lásky v rodine by nemalo byť založené iba na materiálnych veciach, ale práve na
službe druhému, na vzájomnej pomoci.
ROZVÍJANIE LÁSKY K BLÍŽNEMU
Aby človek dokázal milovať svojho blížneho, musí sa vedieť svojím srdcom vcítiť do
druhého človeka, dokázať vidieť jeho krásu, radosť, ale aj starosti a problémy. Musí byť
schopný hľadať cestu k nemu, snažiť sa pochopiť jeho osobnosť a vcítiť sa do je životnej
situácie. Častokrát stačí len vľúdny úsmev, slovo pochopenia pre utrpenie blížneho, ale niekedy
je potrebná aj ponúknutá pomoc v núdzi. Človek niekedy musí prekonať samého seba, aby
dokázal podať niekomu pomocnú ruku. Je ľahké pomáhať človekovi, ktorý je naším priateľom,
je nám sympatický, máme ho radi. Niekedy sa však dostávame do situácie, keď našu pomoc
potrebujú aj ľudia, s ktorými nemáme dobré vzťahy. A práve tu sa môže prejaviť veľkosť nášho
srdca, naša láska a empatia voči iným.
Prejavovať lásku svojmu blížnemu sa deti učia už od malička vo svojej rodine. Vzorom
pre nich sú práve ich rodičia a blízki príbuzní. Ak si v rodine dokážu prejavovať lásku a jeden
druhému slúžiť a pomáhať bez nároku na odplatu, potom ani deti nemajú s pomocou svojmu
blížnemu v živote problémy. Ale ak v rodine vychovajú s detí egoistov, ktorí do popredia dávajú
iba vlastné záujmy a myslia iba na seba, potom majú problémy aj s prejavom lásky k iným a so
službou svojmu blížnemu. Iba rodina, ktorá je založená na láske a úcte manželov voči sebe, na
láske ku svojim deťom, na láske detí k rodičom a úcte k starším, dokáže z detí vychovať
empatické osobnosti.

NÁVRH NA ROZŠÍRENIE OBSAHOVÝCH ŠTANDARDOV ETICKEJ VÝCHOVY


žiak vie vlastnými slovami podať definíciu lásky
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žiak vie definovať lásku vo svetových náboženstvách (kresťanstvo, judaizmus,
budhizmus, islam)
žiak vie vysvetliť vzťah medzi mužom a ženou
žiak vie opísať rodičovskú lásku
žiak vie vysvetliť a prejaviť lásku voči blížnemu
žiak vie zdôvodniť potrebu rozvíjania lásky v rodine a lásky k blížnemu

ZÁVER
V dnešnej uponáhľanej dobe sa zo života spoločnosti stráca láska. Ľudia zostávajú
egoistický, myslia iba na seba na svoje pohodlie a zabúdajú pri tom na potreby svojich blížnych,
často aj na svojich najbližších.
Cieľom mojej práce bolo poukázať na chápanie lásky vo svetových náboženstvách, na
lásku medzi mužom a ženou, na rozvíjanie lásky v rodine a ku svojim blížnym a zároveň
navrhnúť rozšírenie obsahových štandardov Etickej výchovy.
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NÁBOŽENSTVO A TOLERANCIA
Jana BYSTRIČANOVÁ
Abstrakt
Práca je zameraná na význam tolerancie v kontexte náboženstva v etickej výchove na základných
školách alebo osemročných gymnáziách. Charakterizuje ateistický a teistický svetonázor a snaží sa ich
priblížiť cez najnovšie poznatky vedy. Objasňuje pojem tolerancie a intolerancie a ich rôzne formy
a prejavy. Záverečná časť práce obsahuje návrh na rozšírenie obsahových štandardov etickej výchovy
v súlade s témou práce.
Kľúčové slová: etická výchova, náboženská výchova, prosociálne správanie, tolerancia,
intolerancia, ateizmus, teizmus,

ÚVOD
V tejto práci sme sa zaoberali teoretickými východiskami k vyučovaniu etickej výchovy
v aplikačnej téme Etika a náboženstvá – tolerancia a úcta.
Cieľom práce bolo umožniť pochopenie významu tolerancie medzi príslušníkmi rôznych
vierovyznaní alebo aj bez neho a navrhnúť rozšírenie štandardov etickej výchovy v súvislosti
s témou náboženstvo a tolerancia.
V úvodnej časti sme sa zaoberali postavením etickej výchovy v štátnom vzdelávacom
programe a pojmom tolerancia a náboženstvo v obsahu učiva. V úvodných kapitolách sme
charakterizovali dva svetonázory označované ako teizmus a ateizmus. Popisovali sme, ako ľudí
rôznych vierovyznaní stavia ich viera proti sebe. Zároveň poukazujeme na niektoré významné
objavy vedy, ktoré sa dostali na hranice tohto tzv. hrubo-hmotného sveta a za ktorými sa
stretáva so záhadnejším a ešte stále neprebádaným jemno-hmotným svetom. Práve vedou
a jej pochopením vzniká možnosť tieto dva svetonázory prepojiť.
Zložité problémy dnešnej doby negatívne zasahujú rôzne oblasti života. Východiskom je
návrat k etickým hodnotám a z nich najmä k tolerancii, ktorá môže prejavy antagonizmu i
agresivity zmierniť, a tak umožniť koexistovať ľuďom s rôznym svetonázorom a vierovyznaním
vedľa seba, bez známok vzájomného ubližovania. Vysvetleniu pojmov tolerancia a intolerancia
a ich rôznym formám prejavov sa zaoberáme v tretej kapitole.
V záverečnej časti podávame návrh na rozšírenie obsahových štandardov etickej výchovy
v základných ale aj aplikačných témach v kontexte s témou tejto práce.

ETICKÁ A NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA V ŠTÁTNOM VZDELÁVACOM PROGRAME
Etická výchova sa v rámci štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 schváleného
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 19. júna 2008 vyučuje od 1. septembra 2011
ako povinne voliteľný predmet súbežne s náboženskou výchovou v rámci vzdelávacej oblasti
Človek a hodnoty. V praxi na základných ale aj stredných školách to najčastejšie prebieha tak,
že žiaci jednej triedy prípadne celého ročníka sú na jednej vyučovacej jednotke rozdelení podľa
záujmu a s písomným súhlasom zákonného zástupcu do jedného z týchto dvoch vyučovacích
predmetov. (ŠVP, Príloha ETV, 2011).
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Už samotné zavedenie učebného predmetu etická výchova ako alternatíva
k náboženskej výchove stavia tieto dva predmety proti sebe. Tolerancia a aktivity zamerané na
jej aplikovanie do praxe ponúkajú možnosť tento antagonizmus prekonávať. Vnútorné členenie
obidvoch výchovných predmetov, obsah učiva a aj metódy sú síce odlišné, ale hlavné ciele sú
totožné. Hlavným cieľom náboženskej výchovy (katolícke náboženstvo) je interiorizovať
(vnútorne prijať) hodnotu nezištnej lásky konaním dobra druhým. V charakteristike etickej
výchovy sa v štátnom vzdelávacom programe uvádza, že etická výchova sa v prvom rade
zameriava na výchovu k prosociálnosti: Alfou a omegou etickej výchovy je viesť mladých ľudí
k prosociálnemu správaniu, ktoré sa vyznačuje skutkami a činmi, vykonanými v prospech iného
bez očakávania odmeny alebo sociálneho súhlasu.

TOLERANCIA A NÁBOŽENSTVO V ETICKEJ VÝCHOVE V ŠTÁTNOM
VZDELÁVACOM PROGRAME
V štátnom vzdelávacom programe sa v rámci etickej výchovy žiaci základnej školy
stretávajú s oboma pojmami tolerancia aj náboženstvo v aplikačnej téme s názvom Etika
a náboženstvá – tolerancia a úcta. V rámci tohto obsahu je jej cieľom oboznamovať žiakov so
základnými pojmami súvisiacimi s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom,
etickými hodnotami a normami. V tematickom celku Zdroje etického poznania ľudstva sa žiak
v rámci obsahového štandardu oboznamuje s náboženstvom a jeho rôznymi formami
a v konatívnom, výkonovom štandarde má vedieť na základe svedomia prejaviť svoje
rozhodnutia pre postoj dobra.
Pojem tolerancia sa v etickej výchove objavuje v tematickom celku Vzťah k chorým
a starým, postihnutým, mentálne alebo morálne narušeným ľuďom v súvislosti s rešpektovaním
ich odlišností a pri generačných rozdieloch, kde vo výkonovom štandarde má dokázať prejaviť
prvky tvorivej prosociálnosti pri spolunažívaní s nimi. (ŠVP. Príloha etickej výchova, 2011)

TEIZMUS ALEBO ATEIZMUS?
Človek je tvor spoločenský. Bez spoločnosti druhých ľudí v konečnom dôsledku nemôže
existovať. Každý človek má dve najzákladnejšie túžby – byť šťastný a vyhnúť sa utrpeniu. Ľudia
si navzájom pomáhajú. Využitím inteligencie vytvorili techniku, ktorá uľahčuje život a robí ho
cennejším a zaujímavejším. Ľudské práva dovoľujú ľuďom slobodne si zvoliť činnosť, povolanie,
manžela/-ku, priateľov, vieru, životný štýl, vysloviť vlastný názor.. Vzorom je krajina
neobmedzených možností, kde sa zo študenta môže stať majiteľ úspešnej firmy (Bill Gates),
z umývača riadu herec (Kirk Douglas), z herca guvernér Kalifornie (Arnold Schwarzenegger)
alebo dokonca prezident (Ronald Regan).
Z tohto pohľadu je všetko ideálne, ale skutočnosť je aj iná.
Len nedávno dosiahol počet ľudí na našej malej planéte, ktorá je v okolitom obrovskom
vesmíre jediná s preukázateľným životom a aj inteligenciou, sedem miliárd. V tomto
obrovskom spoločenstve ľudí však nachádzame vysoký stupeň samoty a opustenosti
jednotlivca, rozpadajúce sa rodiny, ľudí bez práce a na hranici absolútnej biedy. Napriek
vyspelému zdravotníctvu trpíme nevyliečiteľnými chorobami a umierame nielen od chorôb
a hladu, ale aj vplyvom dopravných nehôd alebo rukou vraha.
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Severná pologuľa trpí depresiami, rovníková časť náboženskými vojnami a chudobou,
južná pologuľa je ovládaná mafiou a drogami.
Podoba dnešného sveta núti uvažujúceho človeka hľadať príčiny. Akoby v ňom
nenachádzal nič, čo by ho utešilo, a poskytlo by mu dôležitý zmysel života. Prečo sa necíti
šťastný? V dispozícii bohatstvom to nie je, pretože rovnako nešťastných nájdeme medzi
bohatými aj chudobnými. V absencii partnerskej lásky? Rovnako tak nájdeme šťastných
samotárov ako aj nešťastných v partnerskom vzťahu. V nedostatku voľného času? Opäť
nájdeme takých, ktorí si bez práce nevedia predstaviť svoj život a ľudí, ktorí by v dôsledku
straty práce mohli mať dostatok voľného času a aj tak nie sú s tým spokojní a nevyužívajú ho.
Štrnásty dalajláma vo svojej knihe píše, že iba uspokojenie základných potrieb
a zmyslové uspokojenie jednotlivca nevedú k celkovému uspokojeniu. Naše skutočné šťastie
presahuje totiž jednotlivca: šťastní môžeme byť len vtedy, keď aj ostatní okolo nás sú skutočne
šťastní. Preto navrhuje uskutočniť duchovnú revolúciu. Ako? Zdalo by sa, že keď je dalajlámom
a teda najvyšším duchovným predstaviteľom tibetského budhizmu, navrhne to uskutočniť
práve šírením myšlienok svojho náboženstva. Nie, štrnásty dalajláma Tändzin Gjamccho
prekročil svoj tieň a navrhuje uskutočniť duchovnú revolúciu práve revolúciou etickou! Vo
svojom diele dokazuje, že – po prvé; každý náš čin má všeobecný rozmer a preto aj potenciálny
dopad na šťastie ostatných. Práve etika sa stáva prostriedkom k zabezpečeniu toho, aby sme
druhým ľuďom neubližovali. Po druhé, z uvedeného vyplýva, že skutočné šťastie sa skladá
z duchovných vlastností, ktoré sú vlastne piliermi etiky: lásky a súcitu, trpezlivosti, tolerancie,
odpúšťania, pokory..Tieto vlastnosti totiž poskytujú šťastie nám aj ostatným. (Dalajláma, 1999)
Historické pramene dokazujú, že ateizmus (v širšom slova zmysle je to absencia viery
v Boha či božstvá) je mladší ako teizmus (viera v Boha a božstvá). (Najnebezpečnejšie
náboženstvo, on-line)
Isté je, že presvedčivé dôkazy svedčiace o existencii Boha doteraz nemáme, ale rovnako
nedisponujeme dôkazmi, že Boh určite neexistuje.
Pátrať po pravde je pre človeka prirodzené, ale rovnako je dôležité uvedomenie si, ako
tieto formy životného názoru pôsobia na jednotlivého človeka a kvalitu jeho života. Hlboko
veriaci môže byť veľmi dobrým človekom rovnako ako aj ateista, ktorý koná v súlade so svojim
svedomím a žije plnohodnotným životom dodržiavajúc etické zásady.
Je smutnou skutočnosťou ľudskej histórie, že náboženstvo je hlavným zdrojom
konfliktov. Jedným dôvodom je samotná rozmanitosť náboženstiev a druhý dôvod je spojený
s politickými a ekonomickými faktormi, hlavne na ústavnej úrovni. Prvý dôvod sa dá odstrániť
súladom medzi náboženstvami a ten druhý zosvetšťovaním = sekularizáciou náboženstva, ale
najmä oddelením náboženskej hierarchie od štátnych orgánov. (Dalajláma, 1999)
Namieste je aj myšlienka, či by nebolo jednoduchšie úplne zrušiť akékoľvek náboženstvo.
Prax z histórie, najmä nedávneho socializmu, nás ale presviedča o opaku: ani najsilnejšie
represálie nedokážu vziať človeku jeho vieru v Boha, náboženstvo prežije aj tie najkrušnejšie
obdobia, a dokonca, keď si človek najviac zúfa, hľadá pomoc práve v duchovnom svete.
Pravdepodobne prejavy ateizmu neexistovali v dobách polyteistických náboženstiev.
Podľa Rudolfa Steinera sa predpokladá, že ľudia v tej dobe mali ešte jasnozrivé schopnosti
a božské = vyspelejšie bytosti boli súčasťou ich života. Ponáraním jemnohmotných častí tela
v priebehu vývoja človeka stále viac do fyzického, hrubohmotného sveta, stratil človek túto
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schopnosť a tieto bytosti prestal vidieť aj vnímať, až sa z jeho života postupne vytratili. (Páleš,
2001)
S prvými prejavmi ateizmu sa stretávame asi šesťsto rokov pred Kristom, v krajine
presýtenej náboženstvom, v Indii. Pod týmto pojmom je označovaná činnosť filozofickej školy
Čarváka, ktorá Boha síce nepopiera, ale neuznáva ho ako stvoriteľa. V antickom staroveku
pojem ateista označoval niekoho, kto sa správal bezbožne, napríklad vyrúbal božský strom.
V neskoršom období staroveku boli prenasledovaní filozofovia, ktorí svojimi ateistickými
názormi už predstavovali nebezpečenstvo pre spravovanie štátu. V antike sa stretávame
s prvými filozofickými školami, ktoré skúmali najmä zákony bytia a fungovania prírody a svojím
učením brali istoty náboženstvu. Stredovek je nazývaný dobou temna najmä pre potláčanie
myslenia. V tejto dobe v Európe najviac rozkvitalo kresťanstvo a upevňovala sa moc cirkví.
A opäť nebolo možné úplne potlačiť zdravý rozum a myslenie, ktoré sa stalo základom ďalších
objavov a poznania v novoveku. Ani v období osvietenstva sa ešte nestretáme s ateizmom
v takej podobe, ako ho poznáme dnes. Vďaka francúzskej revolúcii sa po prvýkrát objavuje
potreba tolerancie v spoločnosti. Vo filozofii 18. storočia sa objavujú dva myšlienkové prúdy.
Základom jedného je viera v Boha, ktorá bola zárukou morálneho poriadku v spoločnosti
a základom druhého prúdu bola potreba zrušenia kresťanskej cirkvi, pretože predstavovala
starý monarchistický režim s diktátom pápeža. Osvietenci požadovali slobodu myslenia aj
v náboženských otázkach a snažili sa oddeliť cirkev od záležitostí štátu. Najvýznamnejším
predstaviteľom osvietenstva bol Voltaire, ktorý bol deistom. Bol presvedčený, že Boh je
najvyššia bytosť, ktorá stvorila svet, ale popieral potrebu organizovaného náboženstva. Bol
presvedčený, že Boha možno poznať pomocou rozumu a sledovaním sveta prírody. Jandourek,
2002).
Po Voltairovi prichádza filozof L. Feuerbech, ktorý tvrdí, že svet je sám zo seba potrebný
a preto nepotrebuje stvoriteľa. z tejto myšlienky sa vytvorili všetky ďalšie ateistické názory,
ktoré zahrňujeme pod pojem ateizmus tak, ako ho poznáme aj dnes. Na Feuerbacha nadviazali:
K. Marx, M. Weber, A. Comte, H. Spencer a aj Sigmund Freud, ktorý tvrdí, že náboženstvo je
iba ilúzia. „Pokiaľ nie je Boh, je dovolené všetko“, píše Dostojevský a táto myšlienka je
základom existencialistického ateizmu. Podľa neho Boh neexistuje, takže zodpovedný je iba
človek. (Bugár, 2012)
Od tejto myšlienky je už len na krok k štátnemu ateizmu, kde rolu náboženstva preberá
štát. Príkladom takýchto ateistických štátov bolo bývalé Československo, Albánsko či Sovietsky
zväz. Po roku 1989 - nežnej revolúcii, ktorá zvrhla ateistický socialistický režim
v Československu, nedošlo k významnej duchovnej obnove a počet ľudí, ktorí sa hlásia k veľkým
cirkvám, skôr klesol. Predstava, že absentujúce náboženstvo vyvolá vznik rôznych siekt
a náboženských hnutí sa nenaplnila. Vzniklo síce pár nových náboženských komunít, ale majú
pomerne malý počet členov. Živá je ale tradícia tzv. „mäkkej spirituality“, ktorá je
charakterizovaná ako „niečo nad nami“. Podľa výskumu v Česku v roku 1996, ktorý bol
uskutočnený na vzorke 1350 študentov vo veku od 14 do 16 rokov vyplynulo, že necelá jedna
tretina z nich verí v možnosť komunikovať s duchmi, vedieť predpovedať budúcnosť, veria
horoskopom a čiernej mágií, čiže je naklonená nadprirodzenu. Podľa prieskumov po
poslednom sčítaní ľudu v roku 2011 na Slovensku počet veriacich len mierne klesol, zaujímavé
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ale je, že až 10,5% Slovákov odmietlo vyplniť kol.ónku týkajúcu sa vierovyznania. (Jandourek,
2002)
Teizmus a ateizmus existujú už storočia vedľa seba a navzájom si konkurujú. Ak sa ale
snaží vedec - ateista vyjadriť o tomto svete, často si pomôže čisto náboženskými výrokmi a ak
sa snaží vyjadriť o svete teista, použije najnovšie poznatky vedy.
Pokiaľ sa veda a náboženstvo nespoja, nebude možné spoznať skutočnú a celú pravdu
o tomto svete. (Páleš, 2001)
V dejinách vedy môžeme nájsť dostatok príkladov, keď najväčšie svetové vedecké
kapacity boli súčasne aj veriacimi, napríklad Newton, Planck, Maxwell, Farraday, Einstein.
Neboli ale veriacimi v cirkevnom poňatí. Mali vlastné predstavy o najvyšších silách, ktoré
ovládajú realitu a samostatne rozmýšľali o svojom okolí, zmysle života a o duši. Mnohí
prírodovedci a matematici začali bádať ako ateisti, nakoniec však mnohí z nich dospeli k viere.
Bez zásahu „vyššej moci“by ostala veda plná otáznikov a nedoriešených problémov. Člen
medzinárodnej akadémie informačných vied a Akadémie kozmonautiky L. Melnikov sa
domnieva, že prakticky všetky veľké vedecké myšlienky a teórie sa objavili intuitívne na základe
osvietenia alebo pomocou vyšších síl alebo vidín, či vo sne v hladine alfa. Čerpané boli teda
z hĺbky podvedomia. (Jandourek, 2002) Čo je ale príčinou činnosti podvedomia dodnes presne
nevieme.
Ak uvažujeme o zmysle života, o tom, prečo sa človek vyvinul do terajšej podoby a ako
disponuje mozgom vyvstáva otázka, prečo je to tak. Príroda je energeticky šetrná, nevytvára
niečo, čo je zbytočné. Preto sa vynára odpoveď, že aj vznik a vývin človeka nie je zbytočný.
Človek musel vzniknúť a podľa všetkého sa neustále vyvíja ďalej. Rudolf Steiner píše vo svojom
diele Kronika Akáša o hromadení všetkých myšlienok ľudí v informačnom energetickom poli
existujúcom okolo našej Zeme. Práve z tohto poľa čerpajú informácie ľudia v stave meditácie
a získavajú z neho informácie o minulosti ľudstva. Tu majú pôvod aj všetky objavy v minulosti
ale aj tie, ktoré budú objavené v budúcnosti. (Steiner, 1997)
Ak sa dá „nazrieť“ do budúcnosti, automaticky sa ponúka fatalistická možnosť, že všetko je
vopred určené. Ale človek má v živote vždy možnosť voľby danú slobodnou vôľou. Akoby
v každom momente svojho bytia stál na križovatke s niekoľkými cestami a ktorú z nich si
vyberie, tou dáva smer svojmu žitiu. Týmto spôsobom môžeme vysvetliť aj vznik karmy, ktorú
budhisti označujú ako cestu príčin a následkov. Pokiaľ človek neurobí danú vec správne,
dovtedy je v živote s touto vecou, príčinou konfrontovaný. Niekto toto „učenie sa“ žiť nazýva:
dostať facku od života. Čím človek správnejšie koná, tým menej od života dostane. Zrelí
a múdri ľudia pochopili, že žiť správne znamená žiť v súlad s etickými normami a cnosťami,
často práve tými, ktoré sú zakotvené v náboženstve. Cesta je neistá ale koniec je vždy istý.
Každý dospeje do okamihu konca tohto života a keďže život nie je bez zmyslu, pokračuje v inej
forme ďalej. O tom, že život pokračuje sa dočítame napríklad aj v publikácii autora Raymonda
Moodyho Život po živote, ktorá je zozbieraná zo zážitkov ľudí na prahu života a smrti, napríklad
v kóme.(Moody, 1991)
Takmer každý človek v tomto živote zažije niečo zvláštne, záhadné a nevysvetliteľné.
Nereagujeme však na takýto zážitok rovnakým spôsobom. Závisí to od našej povahy,
inteligencie, výchovy, spoločenského prostredia a sklonom k predsudkom, ako si danú vec
vysvetlíme: niekto sa začne báť, iný sa snaží rýchlo zabudnúť, niekto sa presvedčí, že sa to
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nestalo, iný si nájde „vedecké“ vysvetlenie, ktorému však nie celkom uverí, ale uspokojí sa.
Nakoniec je tu psychologický fakt, že človek sa rád bojí a preto záhadný zážitok prerozpráva
hororovo - komickým príbehom. Existuje ale skupina ľudí, ktorá zaujme triezvy postoj
a pochopí, že vecí, ktoré nevidíme je viac než tých, ktoré sme schopní vidieť. Chápu, že dobro
a zlo sú síce pojmy v našom svete abstraktné, ale v mimozmyslovom svete až neuveriteľne
skutočné. Je dôležité vedieť si v živote vybrať, na ktorú stranu sa postavíme, či na stranu dobra
alebo zla. Dnešný človek je neuveriteľne samoľúby a zľahčujúci všetko okolo. Byť cool a byť nad
vecou je „in“. A tak často len tak, aby reč nestála, alebo len tak pre zábavu, vypustíme zo
svojich úst hocičo, čo ale nemusí ostať bez následku. Mali by sme mladých ľudí naučiť, že
hovoriť s prázdnou hlavou je rovnako neslušné ako rozprávať s plnými ústami.

VEDA A NÁBOŽENSTVO
Skúsme sa na tieto dva pojmy pozrieť bez predsudkov. Pochopíme, že sú svojou
podstatou rovnaké. Náboženstvo je staršia sestra vedy. Náboženstvo nás naučilo morálke
a správaniu sa v dobe, keď sme ešte nerozumeli, prečo sa musíme vedieť správať a napríklad si
niekoho vážiť a teda aj mu pomôcť a povýšiť život nad smrť, či položiť svoj život za česť. Viera,
ako staršia a múdrejšia sestra musela ustúpiť, aby sa mohol vyvinúť rozum a tým veda, ktorá
dôjde do bodu, keď porozumie, že existuje čosi, čo nás prevyšuje. Dospejeme k uvedomeniu,
že v živote jednotlivca je najdôležitejšie vážiť si toho druhého, naučiť sa ho tolerovať a vedieť
s ním spolupracovať. Aj súčasná veda nesie znaky spolupráce. Najnovšie objavy nie sú objavmi
jednotlivca, ale celých skupín, tímov.
Jemno-hmotný svet je tradičnými metódami poznávania takmer nepoznateľný. Zásluhou
ruského teoretického fyzika G.I. Šipova člena Ruskej akadémie prírodných vied na začiatku
deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia bola objavená piata základná interakcia, tzv.
informačná súvzťažnosť. (Tochoplavová – Tichoplavov, 2004)
Nositeľom informácie v jemno-hmotnom svete je torzné pole. V podstate je vesmír
charakterizovaný troma formami: energiou, hmotou a informáciou, ktorá ich spája. Energia sa
môže premieňať na iné rôzne formy, ale aj na hmotu a hmota sa dokáže pomerne ľahko
premeniť na energiu. Energia je pritom hmote nadradená, pretože vesmír disponuje
nekonečným množstvom energie a konečným množstvom hmoty. Súčet všetkej energie
v tomto našom vesmíre je ale konštantný. Všetky premeny prebiehajú v informačnom torznom
poli, ktorý je neoddeliteľný od energie a jej premien. Je dokázané, že jemno-hmotná častica
akoby „vedela“, ako sa správajú ostatné častice nielen v jej okolí ale aj v nepredstaviteľných
vzdialenostiach od nej a podľa toho mení svoje vlastnosti, napríklad spin. Je to dôkaz
o ponorení všetkého, energie aj hmoty, do torzného informačného poľa. Až nápadne to
pripomína trojjedinosť svätej trojice, kde energiu môžeme prirovnať k Bohu – tvorcovi, hmotu
jeho Synovi a Ducha svätého k informačnému torznému poľu ako nositeľovi informácií.
To, čo zatiaľ dnešný človek dokáže pochopiť z výsledkov vedy, ako puzzle zapadá do
obrazného vysvetľovania náboženských textov vzniknutých v minulosti. To, čo v minulosti
nedokázali pochopiť naši predkovia o princípoch a fungovaní nášho sveta, zachovalo sa
prerozprávané v podobenstvách a príbehoch náboženských textov. Ich zmysel nachádza čoraz
jasnejšie vysvetlenie vo vede.
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„Potreby ľudstva sú skutočne omnoho širšie než len materiálne a môžu byť uspokojené
len pokiaľ žijeme v správnom vzťahu k živému svetu okolo nás.“ Napísal vo svojej knihe TAO
PRÍRODY Rupert Sheldrake, objaviteľ teórie morfogenetických polí, ktoré sú podstatou nositeľa
informácie na našej Zemi. Práve vďaka morfogenetickým poliam sa v prírode objavujú rovnaké
formy a tvary organizmov, alebo aj napríklad listov rastlín a vďaka ním sa napríklad orientujú
vtáci pri sťahovaní na iné miesta našej planéty. Morfogenetické polia sú tvarové alebo formové
polia a sú súčasťou poľa torzného. (Sheldrake, 1994)
Fritjof Capra píše vo svojej knihe TAO FYZIKY o tom, že „cesty moderného fyzika
a východného mystika, ktoré sa na prvý pohľad zdajú vzdialené, majú v skutočnosti veľa
spoločného.“ Fyzici získavajú svoje poznanie experimentmi, mystici meditáciou. Osobne
považuje vedu a poznanie za komplementárne prejavy ľudskej mysle. Veda nepotrebuje
mysticizmus a mysticizmus nepotrebuje vedu. Ale ľudstvo potrebujú oboje. Mystický zážitok je
potrebný pre pochopenie najhlbšej povahy vecí a veda je dôležitá pre moderný život. To, čo
všetci potrebujeme, nie je syntéza, ale dynamická harmónia medzi mystickou intuíciou
a vedeckou analýzou. (Capra, 2007)
Kým dospejeme k tejto harmónii, je nevyhnutnou potreba tolerancie.
Pozrime sa aj na iné „priblíženia“vedy k náboženstvu. Každá mnohobunková rastlina či
živočích na dnešnej planéte má mitochondrie, ktoré možno vystopovať až k pôvodným
organizmom, ktoré infikovali hostiteľskú bunku. Mitochondrie sa nachádzajú aj v ľudských
pohlavných bunkách. Pri oplodnení sa mitochondrie spermie nedostávajú do oplodneného
vajíčka a preto sa mitochondriálne gény prenášajú na potomstvo len prostredníctvom matky,
ktorej oplodnené vajíčko obsahuje asi 200 000 molekúl mitochondriálnej DNA (mDNA).
V priebehu vývinu ľudstva dochádzalo k mutáciám, takže mitochondriálne chromozómy
rôznych ľudských rodín sa za tisíce rokov čoraz viac odlišovali. Molekuly mDNA sa medzi sebou
nerekombinujú, a preto každá žena nesie zakódovaný záznam o vlastnej evolučnej minulosti až
do úsvitu našich dejín a ešte ďalej. Genetik Wesley Brown z Howard Goodman Laboratory na
univerzite v Kalifornii zistil, že teoreticky by takto bolo možné vystopovať všetky genetické
prepojenia mitochondriálnych chromozómov ľudského druhu. Vybudoval mitochondriálny
rodostrom a bol prekvapený zistením, že každý človek na našej planéte sa vyvinul z jedného
bodu mitochondriálne monomorfického v pomerne nedávnom období. Jednoducho povedané
zistil, že existovala jedna spoločná pramatka všetkých dnešných sedem miliárd ľudí žijúca asi
v období pred dvesto až tristotisíc rokmi a Brown ju nazval Mitochondriálnou Evou. Allen
Wilson, vedúci výskumnej skupiny, čo urobila tento objav tvrdil, že táto Mitochondriálna Eva
mala malý ale neznámy počet spoločníkov oboch pohlaví a tí svojimi kópiami DNA prispeli do
našej génovej výbavy. Výsledok je ale jednoznačný: všetky ľudské rasy sú si navzájom príbuzné.
(Kniht – Lomas, 2002)
Dovtedy však je naliehavou potreba tolerancie ako etickej hodnoty, ktorá umožňuje
spolužitie akýchkoľvek dvoch protikladných extrémov, nielen teizmu a ateizmu.

TOLERANCIA A INTOLERANCIA
Tolerancia a intolerancia sú pojmy, ktoré stoja na dvoch protipóloch stupnici správania
sa. V dnešnom svete, keď prebieha globalizácia a do kontaktu sa dostávajú rôzne kultúry
s rôznymi tradíciami, problémy týkajúce sa tolerancie a intolerancie majú oveľa väčší význam.
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Na to, aby sa ľudia navzájom rešpektovali nestačia len zákony. Tolerancia nevyplýva
automaticky zo zákona, ale zákon je ako nevyhnutná podmienka k vytváraniu tolerancie v
spoločnosti. Toleranciu chápeme ako ochotu pripustiť, že ten kto je väčší a silnejší nemá väčšie
ľudské práva a z toho vyplývajúce automatické nadradené postavenie. (Brižeková)
Termín tolerancia sa prvý raz objavil v 16. storočí v období náboženských vojen a chápal
sa ako synonymum ľahostajnosti k pravde náboženských dogiem alebo k prijímaniu kacírstva. V
dnešnej dobe (minimálne od 18. storočia, kedy sa rozšíril boj proti fanatizmu) sa termín
tolerancia chápe ako duchovný postoj (individuálny alebo kolektívny), ktorý každému dáva
slobodu vyjadrovať názory a postoje, odlišné od názorov druhých. z mravného hľadiska však
pojem tolerancie zostáva dvojznačný, pretože pripúšťa, že všetky názory majú rovnakú
hodnotu a že neexistuje pravda alebo hodnota, ktorá by stála za to, aby sme ju náruživo
obhajovali. Tento problém jasne ilustruje dielo Johna Locka Pojednanie o tolerancii (16851686), kde autor tvrdí, že uplatňovať toleranciu znamená dávať jej hranice. (Brižeková)
John Locke bol prvý zo všetkých mysliteľov, ktorý povýšil latinské slovo tolerancia na
svetonázorový pojem. List o tolerancii, ktorý bol venovaný významnej osobnosti anglického
kráľovstva uvažoval o náboženskej tolerancii aj o vzťahu štátu k náboženskej organizácii, aj
o vzťahu občanov k náboženskej viere. Jeho úvahy sa však zaoberali hlavne vzťahom štátnej
moci k náboženským organizáciám. Locke objasňoval fungovanie občianskej spoločnosti a jej
pôvod filozofickou abstrakciou ľudskej prirodzenosti. Presnejšie povedané, „princíp slobody
náboženského vyznania Locke teda odvodil z ľudskej prirodzenosti, zo zdroja, z ktorého podľa
neho vyviera každá ľudská sloboda“. (Hargašová, 1997)
Tolerancia (po franc. tolérance po lat. tolerare = strpieť) v dnešnom ponímaní je
znášanlivosť, základný princíp spolužitia a demokratického postoja voči každému, kto sa líši
farbou pleti, pôvodom, kultúrou, jazykom, zvykmi a tradíciami, názormi, spôsobom života. Je to
odmietanie predsudkov vo všetkých oblastiach ľudského spolužitia. Mala by byť základom
demokratického rozvoja.
Tolerantný človek vyslovuje svoj názor, svoju mienku, nesúdi, dáva priestor na
vyjadrenie sa aj druhému.
Tolerancia súvisí so slobodou a autenticitou človeka. Východiskom tolerancie musí byť:
porozumenie, snaha pochopiť druhého, spoznať jeho kultúru, tradície, celý spôsob života. Čím
viac niekoho chápeme, tým viac sme ho schopní tolerovať. (Brižeková)
Tolerancia je teda ochota akceptovať odlišnosti, napr. kultúru, náboženské vyznanie,
životný štýl a uznávať rovnoprávnosť všetkých ľudí. Znamená otvorenosť mysle k rôznym
zmenám a schopnosť revidovať svoje názory, postoje vo svetle nových argumentov. Súvisí
s dialógom, čiže dohovorením sa, uzatváraním kompromisov a hľadaním riešenia bez víťazov
a porazených aby si obidve strany zachovali svoju dôstojnosť. Tolerantné správanie má ale aj
svoje jasné hranice. Nemôžeme byť tolerantní napríklad k tyranii, prejavom rasizmu, fašizmu, či
k ničeniu životného prostredia. Metódy ne – tolerancie sa pohybujú v rámci stanovených
demokratických pravidiel, dohovorov a práv. (Hargašová, 1997)
Veľmi dôležité je uvedomenie si hraníc tolerancie, kde na jednej strane prílišná
tolerantnosť vedie k manipulovaniu a jej druhým extrémom je vyžadovať toleranciu násilným
až agresívnym postojom k náprotivnej strane.
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FORMY TOLERANCIE
Pojem tolerancia môžeme zovšeobecniť nasledovne:
TOLERANCIA je
 spôsob
myslenia
a konania
 uznanie práva inej osoby na
charakterizovaný
znášanlivosťou,
prejavenie vlastného názoru, postoja
ktorá
bráni
potlačovaniu
či
či konania v prípadoch, ktoré si takéto
odsudzovaniu názoru alebo postoja či
uznanie priamo nevyžadujú
konania, ktoré nie je spoločnosťou
priamo zdieľané
Pasívna forma tolerancie:
Aktívna forma tolerancie:

cynizmus - ľahostajnosť, t.j. nevšímať 
pozitívna tolerancia, úsilie pochopiť
si iných ľudí, nebrať ich na vedomie. Je to tých druhých, poznať v čom a prečo sú iní,
prejav ľudí, ktorí chcú mať pokoj od všetkých, brať do úvahy ich odlišnosť, pochopiť ich,
najmä tých, ktorí im nemôžu pomôcť, spoznať ich kultúru, a tak sa zbavovať
z ktorých nemôžu profitovať. Nazývame ju aj predsudkov
introvertná, egoistická tolerancia

v zmysle „ži a nechaj žiť“- ja dám 
v zmysle integrovať minoritných ľudí
pokoj tebe, ty dáš mne, nezakladá sa na do
majoritnej
spoločnosti Rómov,
nejakom spolužití, iba umožňuje bytie vedľa postihnutých. Poskytovať im pomoc pri
seba. Je to akýsi spoločenský konsenzus začleňovaní, snažíme sa ich brať ako
vzájomnej tolerancie, nie je tu ignorácia, seberovných
ľahostajnosť ale vzájomné porozumenie

FORMY INTOLERANCIE
Zo slova tolerancia možno vyvodiť opak, čiže intoleranciu, neznášanlivosť, nadradenosť.
Nie každý nesúhlas alebo kritika sa dá nazvať intoleranciou. Aj rigidita (stuhnutosť,
neohybnosť, neústupčivosť od zaužívaných vzorcov myslenia, predsudkov) mysle, uplatňovanie
monológu namiesto dialógu, presadzovanie sa silou, kde je jeden totálny víťaz a druhý, ktorý je
porazený, stráca svoju ľudskú dôstojnosť a nemá šancu inak, len napríklad zasa silou svoj stav
zmeniť, je intolerantný. (Hargašová, 1997)
Patria sem rôzne formy obmedzovania, porušovania ľudských práv medzi ľuďmi
navzájom alebo sú to bežné spôsoby šikanovania, terorizovania slabších silnejšími, domáce
násilie, terorizovanie štátov, skupín, gangy, výpaľníci – všetci, čo napĺňajú skutkovú podstatu
diskriminácie, t.j. obmedzujú osobnú slobodu druhej osoby a svoju vlastnú slobodu praktizujú
na úkor druhej osoby.
INTOLERANCIA je [10]
Pozitívna diskriminácia
Negatívna diskriminácia
berie do úvahy určitý hendikep minoritnej sa prejavuje v týchto formách: šovinizmus –
skupiny a umožňuje jej začlenenie sa do vyhrotený nacionalizmus, viera v nadradenosť
majoritnej skupiny, prípadne jej istým vlastného národa alebo národnosti, hlásanie
spôsobom uľahčuje život v majoritnej skupine, nacionálnej
výlučnosti
a roznecovanie
napríklad: polovičné tresty pre neplnoletých, nenávisti k iným národom
bezbariérové prístupy pre hendikepovaných, rasizmus- verejne sformovaná, premyslená
zníženie cestovného dôchodcom, používanie a hlásaná ideológia, ktorá má ešte dve
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dvojjazyčných názvov obcí (maďarčina)..










odlišnosti tvrdý rasizmus - neopodstatnené
povyšovanie jednej rasy nad druhou. Hovorí
o fyzickej a duševnej nerovnosti ľudských rás.
Vyššie rasy sú nositeľmi civilizácie a pokroku
a sú predurčené k vládnutiu pretože nižšie
rasy treba viesť mäkký rasizmus - mlčiaca
väčšina, ktorá má nevyhranený, latentný,
spoločenský postoj, v ktorom sociálne
vylučuje zo spoločnosti marginalizované
skupiny obyvateľstva žijúce v komunitách
a obmedzujú ich
xenofóbia - strach z ľudí, ktorí sú iní ako my.
Xenofóbnych ľudí provokuje a dráždi odlišný
človek už tým, že existuje a že si dovoľuje líšiť
sa. Odlišnosť chápe ako urážku.
Prečo vlastne dochádza k netolerantnému správaniu?
neznalosť histórie, kultúrnych noriem, psychológie daného národa (alebo jednotlivca),
špecifík komunikácie, jazyka, zvykov
strach a obavy z násilného správania sa, kriminality apod,
neakceptovanie odlišnosti ako takej,
nedostatok úcty k iným (inakším) ľuďom či národom
presvedčenie o tom, že sme dokonalejší ako tí druhí,
negatívne city – niečo nám je nepríjemné, podvedome sa tomu vyhýbame, neznášame
to, emocionálna nákaza
napodobňovanie,
identifikácia
s najbližšími
vzormi,
skupinami
ľudí,
„stádovité“správanie sa a pod.
sociálnopsychologické príčiny ako stiesnenosť, presýtenosť, etnocentrizmus,
stereotypy, predsudky (Seiler – Seilerová, 2003)

NÁVRH NA ROZŠÍRENIE OBSAHOVÝCH ŠTANDARDOV ETICKEJ VÝCHOVY
Téma Náboženstvo a tolerancia je rozsiahla a môžeme ju použiť vo všetkých základných
témach obsahového štandardu etickej výchovy v nižšom sekundárnom vzdelávaní ISCED 2.
1. otvorená komunikácia - V téme Prejavenie úcty voči iným v komunikácii sa ponúka
možnosť naučiť žiaka vedieť správne vyjadriť svoj postoj buď teistický alebo ateistický bez
predsudkov a porušovania základných pravidiel vzájomnej komunikácie aj pri opačnom názore
diskutujúcich. Naučiť sa aktívne vypočuť si aj odlišný názor druhých bez negatívnych prejavov
v správaní je základom otvorenej komunikácie.
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba - V tomto
tematickom celku by mal mať žiak už určitý vlastný životný názor/postoj, buď ateistický alebo
teistický, a mal by ho vedieť svojmu veku primerane opísať a definovať. Mal by vedieť dokázať
otvorene priznať, ktorým veciam ešte nerozumie, ktoré otázky si ešte nevie vyjasniť. Tak ako si
váži svoj vlastný názor a postoj k tejto téme, mal by sa naučiť chápať a vážiť si aj názory iných.
Cez vnímanie úcty k sebe samému vedieť si vážiť aj druhých.
3. pozitívne hodnotenie iných - Žiak nižšieho sekundárneho vzdelávania dokáže
pozitívne vnímať svojich najbližších v rodine, prípadne aj kamarátov. Bez problémov dokáže
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prijať a čiastočne aj pochopiť názory mamy a/alebo otca v oblasti vierovyznania. Vie z tohto
hľadiska zaradiť svoju rodinu a aj popísať, na základe akých znakov, prejavov a charakteristík
patria do určitej skupiny. Vďaka etickej výchove má však možnosť oboznámiť sa aj s inými
vierovyznaniami. Je mu poskytnutá sloboda vlastného výberu ale aj zodpovednosti zaň.
V tomto tematickom celku a v súvislosti s touto témou je dôležité vysvetliť dieťaťu, že pokiaľ
človek žije správnym životom a neobmedzuje slobodu a neohrozuje život druhých, zaslúži si
bezvýhradne pozitívne ocenenie, bez ohľadu na to, či vyznáva nejakú vieru alebo žiadnu.
4. tvorivosť a iniciatíva - Mnohí žiaci sa v školskom prostredí prejavujú ako tvoriví, ale
byť tvorivými aj v medziľudských vzťahoch je pre nich ťažšie. V oblasti súvisiacej
s vierovyznaním by bolo vhodné zamerať aktivity na hodinách etickej výchovy na rôzne malé
prejavy pozornosti a pomoci ako je napríklad aktivita Som tvoj strážny anjel. Rolovými
technikami je možné stať sa členmi komunity odlišného vierovyznania, ktorí práve slávia svoj
určitý sviatok. Zaujímavé by bolo aj reálne sa takejto činnosti zúčastniť, napríklad príprava na
prvé sväté prijímanie. Dôležité je, nenútiť deti do týchto aktivít, pretože tvorivosť a iniciatíva
musia vychádzať z ich strany.
5. vyjadrovanie citov - Na hodinách etickej výchovy sa v tomto tematickom celku žiak
oboznamuje s definíciou a rozdelením citov a pocitov, s výhodami a nevýhodami ich
používania, s ich spôsobom vyjadrenia a usmernenia. k téme náboženstvo a tolerancia sa
dostaneme práve cez citový život. Žiak by sa mal oboznámiť, kde city „sídlia“a kedy sa vynárajú
tie pozitívne a kedy negatívne. Cez svoje prežívanie – zážitkovými aktivitami - by mal vedieť
pochopiť citový a pocitový život druhých ľudí a aj s odlišným vierovyznaním. Mal by si
zvnútorniť pocit, že všetci ľudia na celom svete chcú byť šťastní a žiť spokojne bez ohľadu na
vierovyznanie, presne tak ako on.
6. empatia - Len vďaka schopnosti empatického vcítenia sa do pocitov druhých máme
šancu im porozumieť, súcitiť s nimi, neubližovať im a odpúšťať. Zážitkovým učením alebo
použitím vhodného videa/krátkeho filmu máme možnosť vyvolať u žiaka empatické vnímanie
a vedieť sa vžiť do pocitov hendikepovaného človeka, šikanovaného žiaka, bezdomovca,
utečenca, či človeka prenasledovaného pre odlišné vierovyznanie.
7. asertivita - Žiak chápe snahu o sebapresadenie sa asertívnym spôsobom. Dokáže
vyjadriť svoj postoj alebo názor bez znižovania jeho hodnoty, ale aj bez agresivity, či možnosti
nechať sa manipulovať. Pri strete záujmov sa snaží komunikovať asertívne, čo znamená, že vie
obhájiť svoj postoj, ale dokáže vnímať a rešpektovať aj odlišný názor iného. Práve spory „o
svoju pravdu“vedú od slovných potýčok k fyzickým útokom. Neasertívne presadzovanie
názorov ľudí rozličných vierovyznaní alebo oproti nim ateistického postoja vedie až
k náboženským vojnovým konfliktom.
8. reálne a zobrazené vzory - Tento tematický celok poskytuje možnosť predložiť žiakovi
širokú paletu životov svätcov, ale aj jednoduchých ľudí, ktorí buď prešli rôznymi ťažkými
etapami života až po pochopenie samého seba, alebo naplnenie a uspokojenie, ktorému často
predchádzalo utrpenie pokora a odpustenie. V ich životoch možno objaviť cnosti, ktorých sa za
žiadnych situácií nevzdali a vďaka nim boli presvedčení o správnosti svojho konania. Žiak má
pomocou týchto aktivít prejsť sebareflexiou a stotožnením sa s predloženými vzormi. Ale
nielen životopisy svätcov, či nábožensky pôsobiace osobnosti, sa môžu stať vzormi pre dieťa.
Širokú paletu obdivuhodného spôsobu života ľudí pracujúcich v mene ľudskosti alebo
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osobností, ktoré zmenili svojimi vynálezmi alebo skutkami svet, nájdeme aj medzi ľuďmi bez
vyznania. Na konci tematického celku má žiak pochopiť, že rovnako správny a plnohodnotný
život môže viesť človek s vierovyznaním, ako aj bez neho.
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo Jednotlivé tematické celky v etickej výchove na seba nadväzujú tak, aby sa tie nižšie stali
pevnou základňou tým vyšším. Prosociálne správanie je vrcholom takejto pyramídy. So
zvládnutím „techniky“prvých piatich stupienkov a zvnútornením, pochopením empatie,
asertivity a vzorov sa žiak dostáva k tomuto cieľu. Vďaka samostatnej tvorivosti v morálnych
postojoch a názoroch je žiak schopný správať sa prosociálne. V aktivitách v tomto tematickom
celku by mali prevládať skutočné aktivity nad zážitkovým učením. Dôležité je rešpektovať
osobnosť dieťaťa a viesť ho nenásilnou formou od pasivity k aktivite.
10. komplexná prosociálnosť - Komplexná prosociálnosť charakterizuje morálne celého
človeka. Na základnej škole v nižšom sekundárnom vzdelávaní je tento krok len tušením
pomyselnej hranice v nekonečne, ku ktorému my učitelia naznačujeme žiakovi smerovanie. Je
už len v jeho réžii, či dokáže kráčať až k tomuto cieľu. Môžeme konštatovať, že len malému
percentu dospelých ľudí sa podarilo dospieť až sem. Cieľom by sa mali stať reflexie
z jednotlivých aktivít, ktoré osvetľujú význam vierovyznania, jeho výber a zodpovednosť zaň,
vrátane pochopenia ateistického postoja.
V aplikačných témach etickej výchovy ako sú etika a hľadanie koreňov prosociálneho
správania, etika a ekonomické hodnoty, rodina v ktorej žijem, výchova k manželstvu
a rodičovstvu a ochrana prírody a životného prostredia sa ponúka široká paleta možností, ako
osloviť dieťa na základe jeho rozličných záujmov, aby sme ho mohli priviesť k cieľu v podobe
prosociálneho správania. Viesť nás môžu rovnako etické zásady ako aj tie náboženské. Ak dieťa
viac empaticky vníma zvieratká než ľudí, aj tu je šanca správne ovplyvniť jeho morálne
správanie a cítenie, napríklad aktivitami v tematickom celku Ochrana prírody a životného
prostredia.
S preferovaným konzumným spôsobom života je v etickej výchova potrebné zaoberať sa
vzťahom k ekonomickým hodnotám a peniazom, ktoré sa nemajú stať cieľom ale prostriedkom
vedúcim k cieľu. Žiak by mal prežiť pozitívny pocit z poskytnutých financií na správny úmysel,
prípadne z darovaných peňazí inému človeku, ktorý ich viac potrebuje.
V téme rodina a výchova k manželstvu, by sme mohli poukázať na spokojný rodinný
život, ktorý závisí od mnohých faktorov ale vierovyznanie alebo absencia viery môžu byť tiež
jednými z nich.
V téme náboženstvo a etika, na ktoré je zameraná aj táto práca, sú základnými piliermi
tolerancia a úcta. Dôležité v nej je najmä pochopenie významu tolerancie a jej zavádzanie do
praxe. Porozumením ľudí, ich spoločných prejavov života a spôsobu ich myslenia, by sa
podarilo vyvrátiť mnoho predsudkov súvisiacich s témou náboženstvo a etická výchova.

ZÁVER
Cieľom príspevku bolo opísať teoretické východiská k téme o náboženstve v etickej
výchove a o význame tolerancie medzi príslušníkmi rôznych vierovyznaní alebo aj bez neho.
V príspevku sme sa zaoberali popisom základných foriem a prejavov tolerancie
a intolerancie. Zamýšľali sme sa aj nad charakterom súčasnej doby a postavením človeka v nej.
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Aj keď ani ateista ani teista nemajú priamy dôkaz o existencii alebo neexistencii Boha, dôverujú
svojmu presvedčeniu až do takej miery, že sa dokážu navzájom nenávidieť. Dokonca ani
príslušníci rôznych vierovyznaní, ktorí rovnako veria v Boha, nedokážu vzájomne rešpektovať
svoje odlišnosti. z uvedeného jednoznačne vyplýva potreba tolerancie ako jediného možného
riešenia, ktoré predchádza aj možným celosvetovým náboženským konfliktom.
Uvedomili sme si, že tolerancii sa človek musí naučiť, a chcieť sa naučiť. Na základe
návrhu na rozšírenie obsahových štandardov v etickej výchove, a k nim neskôr aj vhodne
upravených aktivít, sme cielene toleranciu aplikovali do vyučovacích hodín etickej výchovy
v kontexte s témou tejto práce.
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NÁBOŽENSKÉ OSOBNOSTI AKO MORÁLNE VZORY
Elena JANECOVÁ
Abstrakt
Príspevok Náboženské osobnosti ako morálne vzory sa zaoberá analýzou charakterových
vlastností svätcov v legendách. Jej cieľom je popis vybraných náboženských osobností s ohľadom na ich
etické kvality a návrh inovácie obsahových štandardov etickej výchovy.
Kľúčové slová: Prosociálnosť. Morálka. Etika. Kresťanstvo. Legenda. Svätec. Etická výchova.
Morálne vzory.

ÚVOD
Zavedenie etickej výchovy do výchovno-vyučovacieho procesu pomáha riešiť mnoho
výchovných problémov. Žiť v spoločnosti, vážiť si jeden druhého, rešpektovať ľudí okolo seba,
vedieť pomôcť bez nároku na odmenu, podeliť sa, darovať – tomu sa treba učiť už od útleho
veku. Najprv v rodine, neskôr v škole.
Cieľom etickej výchovy na školách je vytvárať priestor pre budovanie vnútorných hraníc
správania sa, aby si vyskúšali aj iné formy správania, vytvorili si vlastný názor a vybrali si normy,
ktorým veria, ktoré sú pre nich prijateľné i s uvedomením, že neprijatie niektorých morálnych
noriem znamená prijať dôsledky, ktoré z toho pre jedinca vyplývajú. Existuje veľa metód
a foriem práce, ktoré možno uplatniť na hodinách etickej výchovy. Ale jedným
z najpôsobivejších a najúčinnejších prostriedkov pri práci s deťmi je slovo. Má veľkú výchovnú
silu. Preto medzi najosvedčenejšie metódy patrí práca s literárnym textom.
Cieľom našej práce je poukázať na možnosti využitia legiend ako motivácie na hodinách
etickej výchovy. Legendy sú príbehy o človeku, ktorý často premáha sám seba a svojím
morálnym postojom a ušľachtilým životom nám dáva poznať reálne i zobrazené vzory. Učiteľ si
pri čítaní legiend môže ušetriť množstvo abstraktných morálnych výkladov. Hoci sú staré
niekoľko storočí, majú dodnes aktuálny etický mravný náboj. Výber legiend, ktoré v tejto práci
ponúkam je založený na tom, aby žiaka oslovil a podnietil diskusiu.
Štruktúra mojej práce pozostáva z úvodu a troch kapitol, ktoré obsahujú teoretickú
analýzu problematiky. Každá kapitola je členená na podkapitoly.
Prvá kapitola vymedzuje pojem prosociálnosť. Podkapitoly sa venujú vzniku morálky
a vzťahu náboženstva k prosociálnosti. V druhej kapitole sa venujem využitiu legiend na
hodinách etickej výchovy a analýzou prosociálnych vlastností svätcov. V tretej kapitole dávam
návrh na inováciu obsahových štandardoch o legendy v etickej výchove.

PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE
Jedna zo sfér praktickej etiky, ktorá vytvára zdravú atmosféru a rieši morálne konflikty je
výchova k prosociálnosti. Vidíme v nej hodnotu, ktorá je základom harmonického spolužitia v
rodine, v školskej triede, medzi priateľmi, ale aj na pracovisku a politickom spoločenstve.
Podľa Fridrichovej - Hajnalovej Buvalovej (2012) východisko slovenského modelu etickej
výchovy je model výchovy k prosociálnosti, ktoré môžeme charakterizovať ako spoločenský
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prijateľné správanie, ktoré je v súlade s normami spoločnosti a je zamerané na ochranu,
podporu, na zlepšenie stavu jednotlivca, skupín aj spoločnosti.
Termín prosociálnosť je odvodený od latinského slova socius spoločník, priateľ.
Prosociálny je teda človek, ktorý sa k ostatným ľuďom správa ako k potenciálnym priateľom.
Prosociálnym nazývame také správanie, ktoré je zamerané na pomoc alebo prospech iných
osôb, skupín alebo spoločenských cieľov, avšak bez toho, že by existovala vonkajšia odmena
(napr. finančná, pochvala, uznanie) pre autora správania(Ivanová, Kopinová, 2006, s.5). To
znamená, že motívom a prosociálneho správania je vnútorná potreba alebo tendencia robiť to,
čo prospeje druhému. Cieľom výchovy k nemu je nielen osvojenie určitého vonkajšieho
správania, ale prispieť k tomu, aby sa správal prosociálne z vnútornej potreby. Medzi
charakteristikami prosociálnej osobnosti sa uvádza, že:
 prejavuje súcit s ľuďmi, ktorí majú ťažkosti,
 teší ho obdarovať niekoho alebo rozdeliť sa z niekým,
 namáha sa v prospech iných ľudí,
 úspechy iných ľudí prijíma bez závisti,
 má pochopenie pre starosti a nevýhody svojich známych,
 prežíva s inými ľuďmi ich starosti a radosti.
Je možné vymedziť desať faktorov teoretického modelu prosociálneho správania.
 Dôstojnosť ľudskej osoby, úcta k sebe.
 Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov.
 Pozitívne hodnotenie správania druhých.
 Kreativita a iniciatíva.
 Komunikácia. Vyjadrenie vlastných citov.
 Interpersonálnosť a sociálna empatia.
 Reálne zobrazené prosociálne modely.
 Prosociálne správanie (pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo,
zodpovednosť, starať sa o druhých).
 Spoločenská a komplexná prosociálnosť, solidarita, sociálne problémy, sociálna kritika,
občianska neposlušnosť, nenásilie.
Tieto body dávajú odpoveď na otázku, aké spôsobilosti a vlastnosti je potrebné rozvíjať u
ľudí v záujme rozvoja prosociálnosti.
Ľudské správanie je výsledkom učenia. V istom obmedzenom zmysle za
„vrodené“možno považovať iba celkom všeobecné zásady, ako vyhýbať sa zlu a robiť dobro,
všetko ostatné je výsledkom učenia. Súbor pravidiel, ktoré človek potrebuje, aby vôbec mohol
prežiť, si určuje sám, samozrejme s pomocou spoločnosti. To je dôvod, že dieťaťu môžeme
ublížiť nielen tým, že autoritatívne a tvrdo vyžadujeme tvrdú disciplínu, ale aj tým, že mu
nepomáhame osvojiť si určité etické pravidlá, nevyhnutné pre zmysluplný život. Dieťa, ktoré
nenaučíme prijímať zodpovednosť a zachovávať určité pravidlá hry, žije chaoticky, nevie sa
orientovať vo svete a medzi ľuďmi. Preto pozitívny vzťah k deťom a pripisovanie pozitívnych
vlastností, o ktorých sme hovorili, neznamená nechať dieťa rásť ako strom v lese – to by bolo
pravým opakom lásky.
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Ako príklad uvádzam päť „celoživotných pravidiel“, ako ich formulovala americká
pedagogička Susan Kovalik, iniciátorka pedagogického projektu ITI (Integrated Thematic
Instrukcion, integrované tematické vyučovanie):
 Vytvárať dôveru (mať pozitívny vzťah k druhému človeku a vedieť ho nevtieravo
prejaviť, nezosmiešňovať jeho názory, neskákať mu do reči, nikoho nesklamať);
 Byť pravdivý (hovoriť pravdu, byť otvorený, nie však agresívny, eventuálne výhrady
vysloviť taktne, napr.: „ja to cítim takto ..“, „neviem“, či sme to dostatočne
premysleli..“ );
 Aktívne počúvať (ušami – očami – aj srdcom);
 Neznevažovať, „nezhadzovať“ nikoho;
 Dávať maximum, čoho sme schopný. (Lencz, 1993, s. 27)
Je zrejmé, že tieto zásady nezahŕňajú celú oblasť etiky, iba základné pravidlá
medziľudských vzťahov.

VZŤAH NÁBOŽENSTVA K PROSOCIÁLNOSTI
Prosociálnosť - dobroprajný vzťah k ľuďom nie je vynálezom našej doby. Takýto postoj
vyjadruje už tzv. zlaté pravidlo mravnosti, ktoré v nejakej formulácii bolo známe vo všetkých
civilizáciách. Toto pravidlo hovorí: „Nerob iným to, čo by si sám nechcel, aby robili tebe !“ ,v
negatívnej formulácii :„Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty iným !“ .
Prvé zmienky o zlatom pravidle sa vzťahujú na 6. – 5. stor. pred n.l. (Vajda, 1995, s.54)
V známej pamiatke starobilej indickej kultúry Mahabhárata (5. stor. pred n.l.) legendárny
mudrc Bhíšma dával pred smrťou rady :
„Tie činy iných, ktoré si človek neželá pre seba, čo jemu samému sú nepríjemné, nech
nečiní iným ľuďom“. (Vajda, 1995, s.54)
V Konfuciovom učení (6.–5.stor.pred n.l.) sa objavilo negatívne vyjadrenie zlatého
pravidla : „Nerob iným to, čo nechceš aby robili tebe.“ (Allan, 1994, s.33) V európskej kultúre sa
toto pravidlo pripisuje Thálesovi, ktorý povedal, že ak nebudeme robiť to, čo neschvaľujeme u
druhých, prežijeme svoj život najlepšie a najspravodlivejšie. So zlatým pravidlom sa takisto
možno stretnúť v Homérovej Odysei, v Herodetovej Histórii .
Z hľadiska etickej výchovy je dôležitá otázka, aký vzťah má kresťanstvo k prosociálnosti,
či ju podporuje a rozvíja alebo naopak oslabuje. Pre kvalitatívnu úplnosť prehľadu starých
prameňov sa treba odvolať aj na Bibliu. Samozrejme, slovo prosociálnosť nenájdeme v Biblii.
Zato zlaté pravidlo sa spomína najmenej trikrát: v Knihe Tobiáša (4, 16, Sväté písmo - Starý
zákon, s.511) : „Čo by si sám nenávidel, keď by ti to iný robil, nerob to nikdy druhému!“ V
negatívnej formulácii, v Lukášovom evanjeliu (6, 31, Biblia, 886) „Ak chcete, aby ľudia robili
vám, tak robte aj vy im!“ a najdokonalejšia formulácia je v evanjeliu svätého Matúša (7, 12,
Biblia, s.833)
„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili Vám, robte aj vy im, lebo to je zákon a proroci.“
Kresťanská etika je kresťansko-teologické učenie o morálke. Svoje špecifiká vyvodzuje
z viery v Ježiša Krista a vieru v Ježišovo vzkriesenie. Formujúcim princípom kresťanskej etiky je
láska. Láska k Bohu a blížnemu, ktorá víťazí nad všetkým, vrátane smrti. Je základom morálky,
je bez miery, prevyšuje každú hranicu a každú ľudskú mieru. Je univerzálnym hýbateľom
všetkých cností, celého mravného života. Prikázanie vzájomnej lásky od človeka vyžaduje, aby
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sa otvoril k osobe blížneho. Blížny je normou morálneho jednania, to znamená, že čo sa
nevzťahuje k osobe, nemôže byť cieľom alebo účelom morálneho aktu. Tri hlavné zákony
kresťanskej etiky:
 Miluj seba samého
 Miluj blížneho ako seba samého
 Miluj Boha viac než seba samého
Zákony sú vyjadrením známeho „Desatora“, ktoré platia dodnes nielen medzi kresťanmi.
Všeobecne môžeme povedať, že Ježišovo morálne posolstvo má všeľudskú hodnotu bez ohľadu
na ich vieru. z uvedeného vyplýva, že v kresťanskej etike je morálny zákon zahrnutý
predovšetkým v dvoch prikázaniach. Prvé prikázanie znie: Milovať budeš Pána, Boha svojho,
celým srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou .Druhé prikázanie znie: Milovať
budeš blížneho ako seba samého. Niet hlavnejších prikázaní ako sú tieto! (Allan, 1994, s.57)
Všetky ostatné vyplývajú z ich podstaty. Môžeme sa opýtať, aký je rozdiel medzi ľudskou
morálkou a kresťanskou morálkou? Má rozlišovanie zmysel? Problém vzťahu ľudskej
a kresťanskej morálky je problém vzťahu rozumu a viery. Historický prúd kresťanského
myslenia je viac viery a menej rozumu.
Bolo by však nesprávne tvrdiť, že prosociálnosť je to isté, ako láska v biblickom zmysle.
Sú tu značné rozdiely v kresťanskom ponímaní prosociálnosti.
V súvislosti s prosociálnym správaním v triede musíme si určiť „základné pravidlá“, ktoré
treba dodržiavať. Je dobré určiť si ich hneď na začiatku. Každý si nemôže robiť to, čo chce on
sám a čo ho napadne, musíme brať ohľad jeden na druhého a snažiť sa robiť veci spolu.

HISTÓRIA VZNIKU MORÁLKY, DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ
Morálka, ako základný historický jav je základnou formou spoločenského vedomia. Plní
funkciu koordinátora a regulátora správania človeka. Mravy človeka sú kontrolované vlastným
svedomím, verejnou mienkou, podľa kritérií dobra a zla, podľa napĺňania morálnych noriem,
princípov a ideálov.
Jej predmetom skúmania sú dejiny mravnosti, všeobecné etické a morálne teórie,
morálka, etické kategórie a pojmy. Etika sa usiluje človeka viesť k dobru. Usiluje sa nájsť
meradlo, ktoré by človeku umožnilo rozlíšiť, čo je dobro a čo zlo. Aristoteles napísal prvú
učebnicu etiky.
„Naša predstava o morálke bez ohľadu na to, či sme veriaci alebo ateisti je formovaná
kresťanským chápaním morálky.“ (Bugár, 2010, s. 9)
Náboženská morálka sú isté pravidlá, ktoré sú v súlade s večne platnými zákonmi Boha.
Náboženské morálne princípy určil Boh, svätci či iní uctievaní jedinci, aby poskytli
model.Desatoro, desať morálno-náboženských predpisov, ktoré Boh oznámil Mojžišovi, aby
obdržal od nich podmienky uvádzania prikázaní do praxe. Dve kamenné dosky diktovali
Izraelcom, akým spôsobom majú žiť. Desatoro je protest proti ľudskému hriechu, ale nie
konečného odsúdenia. Je to výzva k zbožnému životu, ktorý by mal byť cieľom v každej
spoločnosti. Etika je tu zakotvená ako etika nádeje a lásky.
Desatoro možno rozdeliť na tri časti. Prvé tri prikázania sa týkajú vzťahu k Bohu, štvrté až
ôsme vzťahu k druhým, posledné dva sa týkajú ľudského vnútra.
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Prvé a druhé prikázanie, úcta k jednému Bohu chráni pred modlárskymi a magickými
praktikami, ktoré boli nástrojom psychickej manipulácie.
Tretie prikázanie chráni človeka pred nekonečnou drinou.
Štvrté prikázanie chráni harmonické vzťahy v rodine a úctu k rodičom.
Piate prikázanie chráni pred sexuálnym egoizmom, nezodpovednosťou a násilím.
Siedme prikázanie chráni vlastníctvo.
Ôsme chráni pred lžou.
Deviate a desiate prikázanie zakazuje oddávať sa myšlienkam, ktoré znamená
porušenie ľudských práv.

PROSOCIÁLNE AKTIVITY SVÄTCOV A NÁČRT PRÁCE S LEGENDOU AKO
S MOTIVÁCIOU NA HODINÁCH ETICKEJ VÝCHOVY
Svätec v legendách
Svätec je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou,
bohumilnosťou, ktorá sa po smrti stala prostredníkom medzi ľuďmi a Bohom, schopná vplývať
na osudy ľudí, ochraňovať ich a pomáhať im. Svätci sú osoby uctievané najmä v katolíckej cirkvi
a islame ako vzor náboženskej dokonalosti, ochrancovia veriacich, orodovníci, za ich spásu,
patróni povolaní, miest a pod.(www.lingvistika.sk) Legendy nám ponúkajú informácie
prostredníctvom emocionálneho zafarbenia a pôsobia na isté etické postoje čitateľa. Je to
veršovaný alebo prozaický epický žáner s náboženskou tematikou. Obsahuje životné príbehy
svätcov so zázračnými schopnosťami. (Krajčovičová, 2010, s. 111).
Ekologické myslenie Františka z Assisi
V dejinách filozofických iniciatív niet hádam obdobia, v ktorom by v centre pozornosti
nestála otázka vzťahu človeka a prírody. Bola výrazom toho, akým spôsobom a na akej úrovni
človek s prírodou dokázal vymieňať látky a ako túto výmenu reguloval. Bola však aj výrazom
toho, ako dochádzalo k jej devastácii a postupnému odcudzeniu. Človek si to však nechce
priznať, lebo mu to prinášalo ekonomický efekt.
Človek spolu s prírodou je súčasťou veľkého organického celku, ktorý podlieha
univerzálnym zákonitostiam. Spoločenské zákony majú byť vernými kópiami zákonov
prírodných.
Aj cirkev je dôležitým sprostredkovateľom a pomáha v tejto problematike. Ak má
ľudstvo ekologicky prežiť, je potrebný nový prístup k prírode. Rímskokatolícka cirkev vyhlásila v
r. 1979 svätého Františka z Assisi za patróna ochrancov prírody. Záujem o ekologické otázky v
cirkvách rástol a svedomie kresťanov sa začalo prebúdzať.
Príroda nám bola daná Bohom za našu matku, ktorá nás živí. Nemôžeme zabiť svoju
vlastnú matku – živiteľku, to by znamenalo našu vlastnú smrť. Zem je však nielen našou
matkou. s Františkom z Assisi ju môžeme nazvať aj našou sestrou. Spolu s celou prírodou sme
aj my spolustvorením Božím. Láska k blížnemu sa vzťahuje nielen na ľudského blížneho, ale aj
na celé spolustvorenie. Aj príroda v určitom zmysle je naším blížnym.
František z Assisi požíva dnes úctu dejinného významu. Základné postoje
františkánskeho rádu sú pokojamilovnosť, život podľa Evanjelia, radosť z Boha, obrátenie sa
k ľuďom a k ekologizmu. Základ pre toto vyjadrenie je v „Piesni Stvorenstva - Piesni Slnka“.
Všetky veci tvorstva sú oslovované ako brat a sestra. Je to pieseň na Stvoriteľa cez stvorenie,

683

NÁBOŽENSTVO V ETICKEJ VÝCHOVE

kde hlavnú úlohu hrá Boh. Kto to pochopí, zistí, že z tejto piesne znie výzva, že my, obyvatelia
malej planéty Zem nepochodíme so zbojníckou ukrutnosťou ale s obnovenou láskou, ktorá sa
zvýrazňuje v stave „brat“. Všetky veci dostávajú pekné meno brat alebo sestra, ale Zem
dostáva prídavné vyjadrenie lásky : „Naša sestra, matka Zem“.
Človek nie je správcom mŕtveho materiálu a nie je ani vlastníkom prírody. Podľa
Františka je bratom a sestrou prírody. Živá a neživá príroda rozpráva a František hovorí s ňou.
Naše ekologické myslenie by malo smerovať podľa „Piesne Slnka“.
Čo robíme preto, aby sme udržali čistý vzduch? Čo robíme preto, aby voda zostala čistá?
Čo robíme preto, aby sme udržali Zem ako sestru, matku (životný priestor pre ľudí, nové
cesty, kyslý dážď, odpad, udržiavanie lesov, atď.)
Svoju lásku k zvieratám svätý František vyjadril v príbehoch o bratovi vlkovi, sestre
cikáde, sestrách lastovičkách, sestričky ovečky v knihe pre deti: Brat vlk, sestra ovečka. V
príbehoch sa prihovára zvieratám a zvieratá rozumejú slovám svätca. Keď počujeme čvirikať
vrabce, nevieme, čo nám chcú povedať.
Jeho úcta k tvorstvu vrcholí s úctou k životu človeka. s každým si rozumie. Právne si dnes
ekológovia volia Františka za patróna. Okrem neho nebolo takého človeka, ktorý by mal tak
veľa úcty voči všetkému, čo žije. Život rastlín, predovšetkým kvetov mu približoval krásu Boha.
Cítil sa byť v spojení so všetkým, čo ho obklopovalo.
Svet má byť pre ľudí domovom. Avšak koľko ľudí je napriek veľkosti sveta bez domova.
Koľkí poznajú život z tej tienistej stránky, koľkí hladujú, hoci naša „sestra matka Zem“ nás
dokáže nakŕmiť, ak jej to umožníme. Čo sme vo svete urobili napríklad zo sestry vody? Brata
mesiac a hviezdy nevidno, pretože sa nad mestami rozprestierajú dymové kadere. Je dôležité,
aby ľudia v dnešných časoch v tomto svete ostali ľuďmi.
Františkánsky postoj k svetu ukazuje „Pieseň Slnka“. Dnes by sa mohla vzťahovať na
duchovné zvýraznenie ekológie v téme : Ochrana životného prostredia, Deň Zeme, Svetový deň
životného prostredia
Aký význam má „Pieseň Slnka“ dnes, keď sa ekológia stala jednou z najpotrebnejších
vied? Okrem toho, že je to chvála na Stvoriteľa tvorstva, je to aj výzva pre nás, aby sme si svet
nezničili. Na úkor ďalšieho napredovania sa musí urobiť všetko, aby ľudia mohli žiť vo
vzájomnom pokoji, zmierení a v slobode, vo svete, ktorý je skutočným domovom.
Legenda o svätom Františkovi z Assisi a vtáčikoch Nenásytná červienka
V tejto legende sme chceli poukázať na fenomén tejto doby – hrabivosť, honba za
peniazmi a mocou, koristnícky postoj k prírode. Malá červienka za svoju chamtivosť
a nenásytnosť zaplatila životom.
Vysvetlíme, že túžba mať je nenásytná a súvisí s egoizmom. Dá sa využiť ako motivačný
text k téme: Pomoc, darovanie, podeliť sa. Aktivita je zameraná na hodnotovú orientáciu.
Legenda o svätom Františkovi z Assisi a zvieratkách
Brat vlk je legenda o vlkovi z Gubbia (príloha č. 3) a nejde o rozprávočku na uspávanie
malých detí. Príbeh je aktuálny. Ide o spásu ľudí práve dnes, keď sedíme na veľkom sude
atómových bômb. Každý človek vidí v inom človekovi obraz vlka. Človek by sa nemal dať
ovládať strachom. Zlo a násilie spočíva v strachu pred druhým. Odstráňme strach, upevnime
dôveru a budeme mať pokoj. Tak, ako to urobil svätý František v to ráno, keď išiel v ústrety
vlkovi s úsmevom.
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Z toho nám vyplýva, že našim úsilím je mať dôveru v iného človeka, nezatracovať ho, aj
on nám bude dôverovať.
Touto legendou sme poukázali na prekážky vzájomného porozumenia medzi ľuďmi,
výchove k tolerancii a rešpektovanie iných. V aktivitách uvedieme príklady : Násilie plodí
násilie.
Legenda o svätom Martinovi
Martin sa narodil v roku 1316 ako syn rímskeho dôstojníka a podľa jeho vzoru sa stal
vojakom. Bolo to ťažké poslanie. Ako trinásťročný bol poslaný do boja. Vo vojne stratil veľa
priateľov. Začiatkom zimy sa vracali z bojového ťaženia do svojho tábora. Unavení a uzimení
poháňali svoje kone, aby prišli do mesta pred zotmením, lebo nechceli stráviť ďalšiu noc pred
mestskými bránami. Už sa mestské brány išli zatvoriť, keď prichádzal Martin. Pred bránou videl
ležať polonahého, premrznutého žobráka. Martin nemal pri sebe peniaze, a tak vytiahol meč,
rozrezal svoj plášť napoly a jednu časť daroval žobrákovi. V noci sa mu vo sne zjavil Kristus
zahalený do polovice jeho plášťa aj s dvoma anjelmi. Ráno vedel, čo má robiť, kam smeruje
jeho cesta. Pod vplyvom tohto zjavenia sa dal pokrstiť. Požiadal o prepustenie z vojska. Boj
vymenil za vnútorný pokoj. Pomáhal všetkým, koho postihlo nešťastie či nespravodlivosť.
Martin sa dožil vysokého veku a umrel pokojne, oplakávaný kresťanmi v celej Gálii. Veľa
kostolov mu je zasvätených aj na Slovensku.
V niektorých západných krajinách sa v deň svätého Martina konajú lampiónové
sprievody a do okien sa dávajú svetielka. V tento deň nám Martin pomôže nájsť svoju cestu
životom. Aj my môžeme darovať zo svojho plášťa. Nemusí to byť len materiálna vec. Môžeme
dať aj svoje duchovné dedičstvo – vzdelanie, vedomosti, kultúru. My môžeme rozdávať svoj
duševný plášť. Toto dnešný človek potrebuje – ľudskosť. My tiež cválame životom (zhon, stres,
telefóny, kariéra), ako Martinov kôň a pred nami by zrazu stál zúfalý človek. „Čo by sme mu
ponúkli? Liek alebo rozhovor? Čo je ľudskejšie?“
Často sa nám stávajú príhody, ktoré nás majú upozorniť nato, aby sme sa zmenili. Tým,
že sa snažíme dať plášť druhému, sami seba obohacujeme. Ide o stretnutie, v ktorom by sme
vypočuli človeka aj s jeho problémami.
Legendu o svätom .Martinovi by sme mohli použiť k téme : Reálne a zobrazené
vzory.
Legenda o svätom Mikulášovi
Mikuláš bol biskupom z Miry v Malej Ázii. Tam žil okolo roku 270. Dobrý, skromný
a štedrý, zapísal sa do ľudskej pamäti ako ochranca chudobných a trpiacich, ktorí vždy mohli
rátať s jeho ochranou a podporou.
Mikuláš bol syn bohatých rodičov, ktorí ho vychovávali v bázni Božej. Po ich smrti zdedil
veľký majetok a rozmýšľal ako ho najlepšie využiť na blaho svojich blížnych. V Mikulášovom
rodnom meste žil muž z dobrého rodu, ktorý prišiel o majetok a nevedel, ako uživiť svoje tri
krásne dcéry. V zúfalstve uvažoval o tom, že ich pošle do nevestinca. Keď sa o tom dozvedel
Mikuláš, zabalil do šatky hrudu zlata, v noci sa prikradol pod okno, kde spali tri dievčence
a hodil hrudu dovnútra. Ráno otec našiel zlato. Najstaršej dcére vystrojil svadbu. Mikuláš
potom rovnako obdaroval i jej sestry, a tak ich zachránil pred ponížením a hanbou.
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Legenda o svätom Valentínovi
Asi pred dvetisíc rokmi vtedajší taliansky biskup Temi, neskôr svätý Valentín sobášil
mladý pár: Serpinu a Sabína. Serpina už vtedy bola nevyliečiteľne chorá a Sabino ju tak veľmi
miloval, že skladajúc manželskú prísahu vyslovil prianie, aby nemusel ženu opustiť ani po jej
smrti. A tak sa aj stalo. Biskupa dojala sila lásky mladého muža a vrúcnou modlitbou podporil
jeho želanie. Serpina a Sabino zomreli naraz, držiac sa za ruky a vzájomne si hľadiac do očí.
Svätý Valentín získal povesť svätca, ktorý praje zamilovaným.
Legenda o svätom Jurajovi
Za mestom v jaskyni žil drak. Každý deň mu museli priniesť dievča, ktoré zahubil.
Jedného dňa padol žreb na kráľovu dcéru .Kráľ chcel princeznú vymeniť za všetko zlato
a poklady. Ale poddaný nechceli urobiť výnimku, vzbúrili sa a chceli kráľovi vypáliť hrad.
Princezná išla pokorne k drakovej skale a s plačom čakala kedy sa drak objaví a zahubí ju. Keď
sa ukázal drak, na koni okolo cválal svätý Juraj. Kópiou zrazil draka na zem a omotal mu okolo
hrdla princezninu šatku. Princezná sa vrátila do mesta s drakom pokorne kráčajúcim za ňou.
Cieľom čítania tejto legendy je pochopiť pojem dobra a zla. Legendou môžeme deťom
poukázať, ako je dobro skúšané množstvom zla. Dobro symbolizuje princezná, drak je symbol
nespútaných vášní, Juraj je ako oheň, ktorý svieti i spaľuje a meč je symbol vitálnej sily.
Princezná prišla ukázať porazené zlo ľuďom do mesta. Dobro zvíťazilo nad zlom.
Etika sa vzťahuje k hodnotám dobra a zla. Ľuďom sa vždy nedarí. Dobro obyčajne víťazí
len v legendách a rozprávkach. Čo teda v reálnom živote platí? Dobro a pravda, alebo zlo a lož?
Oboje, avšak najväčším problémom je to, že zlo hľadáme predovšetkým u druhých.
Legenda je motivačným materiálom k téme : Ľudská dôstojnosť a sebaúcta
Legenda o dvoch bratoch–Kozma a Damián
Bratia Kozma a Damián pochádzali z Blízkeho východu. Mladosť prežili v Sýrii, kde s i
osvojili lekárske umenie. Pôsobili v Sýrii i Cilícii. Boli známi nielen lekárskymi úspechmi, ale aj
tým, že za svoje výkony neprijímali nijaké peniaze, slúžili blížnym z čistej lásky. Mnohí chorí,
ktorí sa už v duchu lúčili zo životom, vďačili im za uzdravenie. Už z domova si priniesli
kresťanskú lásku. Neliečili len telá chorých, ale usilovali sa poskytnúť pomoc a útechu aj ich
dušiam. Činnosť bratov a ich úspechy vzbudzovali nevôľu v pohanských kňazoch a zaklínačoch
chorôb, ktorí ich zásluhou prichádzali o prácu. Preto sa sťažovali na úradoch, že bratia
klamným učením zvádzajú ľud. Preto dal Cilicijský miestodržiteľ povestných lekárov uväzniť.
Keď Kozma a Damián pred súdom vypovedali, že radšej si zvolia smrť, než by sa zriekli
uzdravovania ľudí a viery v Krista, dal ich mučiť a napokon ich kat sťal mečom.
V tejto legende sme poukázali na prosociálne správanie Kozmu a Demiána, na ich pomoc
chorým a biednym, bez prijatia odmeny. Tu môžeme poukázať, že nie vždy dobro víťazí nad
zlom. Motivačný text k téme : Ľudská dôstojnosť a sebaúcta.

INOVÁCIA OBSAHOVÝCH ŠTANDARDOV O LEGENDY V ETICKEJ VÝCHOVE
Etická výchova ako vyučovací predmet sa na základných školách začala vyučovať od 1.
septembra 1993 ako povinne voliteľný predmet v alternácii s náboženstvom na 2. stupni ZŠ.
O rok neskôr sa začala vyučovať aj na 1. stupni ZŠ.
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Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť
s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode,
prosociálnosť, spolupráca a národné hodnoty zaujímajú významné miesto.
Preto etická výchova sa v prvom a druhom ročníku zameriava na výchovu
k prosociálnosti, ďalšie ročníky sú venované výchove k eticky žiaducim postojom a správaniu v
rôznych oblastiach života, ako je rodina, vzťah k zamestnaniu a vlastníctvu, k životnému
prostrediu (Lencz, 1993, s. 10). Etická výchova má styčné body aj ďalšími učebnými predmetmi,
avšak sústreďuje sa na etický aspekt problémov, napr. využíva úryvky z literárnych diel, ale so
zameraním na etické problémy a pozitívne vzory správania (Lenz, s. 3). Obsah etickej výchovy
na 1. stupni ZŠ pozostáva z desiatich základných tematických celkov a slovenská podoba etickej
výchovy má šesť aplikačných tém, v ktorých by sme chceli použiť legendy ako motivačný
materiál.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme
dosiahli výchovné ciele (ŠVP, Etická výchova - príloha ISCED 1). Výchova k hodnotám, morálke,
etike, úcte, zodpovednosti, slobode, pravde atď. však môže mladým ľuďom ukázať, ako sa ich
život môže uberať, keď si neosvoja tie správne hodnoty, keď ich život bude ovládať závisť,
zlosť, neúcta, či egoizmus. (Fridrichová - Hajnalová Buvalová, 2012)
Využitie legendy ako motivácie na hodinách etickej výchovy
Možnosti legendy pre využitie na etickej výchove sú rozsiahle. Ponúkajú hotové modely
správania sa v rôznych životných situáciách .Svojou zázračnosťou sa dostávajú do citovej
pamäti. Je potrebné, aby deti vedeli, čo je dobré, správne, ľudsky dôstojné a naučili sa podľa
toho žiť. Legendy ponúkajú rozvoj fantázie, emócie a zároveň majú etické posolstvo, ktoré
treba s deťmi odhaliť, aby ich oslovilo a podnietilo k rozvoju vlastnej osobnosti. Zároveň sa učia
spoznávať náboženskú etiku a akceptovať ľudí s odlišným svetonázorom.
Slovo legenda, čo v preklade znamená „to, čo sa má čítať“ je zväčša voľné spracovanie
životov svätých (Harpáň, 1994). Legenda o svätých predkladala ľuďom vzory hodné
nasledovania. Ak vychádzame z kresťanských tradícii slovenského národa, k všeobecnej
inteligencii žiakov by nebolo na škodu, spoznať mená, životy a skutky niektorých svätcov,
ktorých sme spomenuli v kapitole 2. Okrem Vianoc máme päť kresťanských sviatkov a žiaci by
sa mali na etickej výchove dozvedieť o nich niečo viac. Je až poľutovaniahodné, ako niektorí
žiaci etickej výchovy nevedia nič o Advente, Vianociach, Troch kráľoch a Veľkej noci.
Kresťanstvo vnieslo do života ľudí prostredníctvom sviatkov a rituálov rytmus, zmysel
a poriadok a vďaka sviatkom Vianoce a Veľká noc bol človek prepojený s dianím v prírode.
(Bugár, 2012, s. 6)
„Úlohou učiteľa etickej výchovy nie je robiť nábor pre nejakú cirkev alebo náboženstvo,
ani náboženstvo vyvracať, ale poskytnúť svojim žiakom objektívne, nezaujaté a pravdivé
informácie o náboženstve ako takom aj o jednotlivých náboženstvách bez toho, aby zakrýval
problémové javy, ktoré sa s náboženstvom spájajú.“ (Bugár,2010 s.5) Podľa Bugára (2010)
učiteľ by mal byť schopný vysvetliť žiakom význam náboženstva z hľadiska etiky a jeho prínos
pre civilizáciu a kultúru a odpovedať na otázky žiakov, ktoré môžu byť zamerané aj kriticky.
„Najmä deti, ktoré pochádzajú z ateistických rodín vedia o náboženstve veľmi málo a často sú
to len povrchné informácie alebo dokonca polopravdivé predsudky. Určité porozumenie
náboženstvu patrí k všeobecnému rozhľadu, lebo náboženstvo hrá v našom svete stále dôležitú
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úlohu.“ (Bugár, 2010 s. 5) Diskutovanou témou je alternatívnosť etickej výchovy s náboženskou
výchovou. V niektorých oblastiach Slovenska (Orava, Kysuce, Spiš, Zemplín a pod.) sa takmer
vôbec nevyučuje. Dôvodom je vnímanie etickej výchovy ako ateistického predmetu.
Alternatívnosť v ponímaní rodičov znamená, na náboženskú výchovu chodia deti „veriace“ a na
etickú výchovu deti „neveriace“.(Fridrichová - Hajnalová Buvalová, 2012)
Z tohto dôvodu dávame návrh na rozšírenie obsahových štandardov k niektorým témam
o legendy kresťanských svätcov, ktoré sme uviedli v druhej kapitole. Analýza prosociálnych
vlastností svätcov nám poslúži ako motivačný materiál k prosociálnemu správaniu :
 Darovať niekomu niečo bez nároku na odmenu, pomáhať v prospech iných ľudí (svätí
Mikuláš a Juraj)
 Prejavovať súcit s ľuďmi, ktorý majú ťažkosti a starosti (svätí Martin a Juraj, Valentín)
 Obetovať aj svoj vlastný život (svätí Kozma a Damián, Valentín)
 Pomáhať ľuďom v núdzi formou materiálnej a finančnej pomoci (svätí Martin
a Mikuláš)
 Vedieť sa podeliť o úspech iných bez závisti (Kozma a Damián)
 Darovať, potešiť, urobiť radosť (svätý Mikuláš, Valentín)
Návrh na inováciu obsahových štandardov v etickej výchove obohatené o prvky
kresťanskej etiky v témach:
1. Naša rodina
V téme sa kladie dôraz na vzájomnú úctu, lásku a pomoc medzi členmi rodiny. Obsahové
štandardy doplníme o Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých, Advent, Traja králi a Veľká
noc.
2. Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa
Téma je náročnejšia, lebo priame výhody má iba ten, komu pomáhame alebo ho
obdarúvame. Prosociálne správanie prináša uspokojenie a potešenie tomu, kto pomáha
,daruje alebo sa delí. Obsahové štandardy doplníme o legendu o svätom Mikulášovi a svätom
Valentínovi
3. Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch
V téme sa zaoberáme asertívnym správaním v rizikových situáciách ako: odmietnutie zla,
postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na negatívne ponuky a dodržiavanie
dohodnutých pravidiel správania sa. Obsahové štandardy doplníme o Zmluvu na Sinaji
a legendu o troch kráľoch, legendu o svätom Jurajovi.
4. Reálne a zobrazené vzory V téme sledujeme schopnosť orientovať sa v modeloch
správania, ktoré sa dieťaťu ponúkajú v procese vývinu jeho osobnosti. Vzory máme
reálne, sú to ľudia, ktorí reálne žijú alebo žili, alebo zobrazené, ľudia v literárnych
dielach, filmoch a dramatickej tvorbe. Obsahové štandardy doplníme o legendy
o všetkých svätých.
5. Rozvoj tvorivosti a iniciatívy a ochrana životného prostredia, Deň Zeme Obsahové
štandardy doplníme o legendu o Františkovi z Assisi, Pieseň Slnka, rozprávky
o zvieratkách
6. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Život každého človeka je jedinečný a prameňom každej
sebaúcty je úcta k životu. Najhlbším motívom, ktorý nás oprávňuje k pozitívnemu
sebaoceňovaniu, je ľudská dôstojnosť, ktorú nestrácame ani v prípade neúspechu

688

ETICKÁ VÝCHOVA V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

alebo zlyhania. Na vytvorenie zdravej sebaúcty dieťaťa je dôležite dobré rodinné
zázemie. Tému obohatíme o legendu o svätom Jurajovi a bratoch Kozmu a Damiánovi.

ZÁVER
Cieľom etickej výchovy je vychovávať človeka s vysokými mravnými hodnotami. Človeka,
ktorý má svoj vlastný názor, vie, čo chce, rešpektuje práva iných. Človeka, ktorý má vedomie
a koná v záujme ľudskosti.
V procese výchovy významnú úlohu hrajú situačné texty, ktoré poskytujú pestrú paletu
príkladov na pozitívne, ale aj negatívne správanie.
Na hodinách etickej výchovy sú legendy vďačným materiálom. Sú to zväčša voľné
spracovania životov svätých. Svätec ako oslávená osoba zo stredovekých legiend, svojim
príkladným životom poslúži ako vzor správania pre žiakov. Porozumenie náboženstvu patrí
k všeobecnému rozhľadu, lebo náboženstvo hrá v našom svete dôležitú úlohu. (Bugár, 2012).
Práca s legendami hodiny oživuje a rozvíja estetické cítenie a tvorivosť. Nachádza sa v nich
množstvo pozitívnych príkladov, ktoré môžu slúžiť ako cesta k analýze vlastného správania sa
a konania.
Prešlo mnoho storočí od čias, kedy legenda vznikla, ale základné ľudské hodnoty
zostávajú. Cieľom práce bolo poukázať na prosociálne správanie svätcov a cez legendu vytvoriť
motivačný materiál, ktorý by mohol poslúžiť ako pomôcka učiteľom etickej výchovy.
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NÁBOŽENSKÉ OSOBNOSTI AKO MORÁLNE VZORY
Emília KLOCHÁŇOVÁ
Abstrakt
Cieľom práce bolo poukázať na náboženské osobnosti ako na vzory prosociálnych vlastností
a aktivít v ich živote. Práca obsahuje štyri kapitoly. Prvá je zameraná na objasnenie pojmov osobnosť
a svätosť. V druhej kapitole je opis vybraných náboženských osobností. Táto časť práce popisuje životné
udalosti a vývoj ich života. Poukazuje na situácie, ktoré ich formovali, menili ich postoje a rozhodnutia
v živote. Na morálny charakter a prosociálne aktivity je zameraná tretia časť práce. Posledná časť práce
je návrhová. Obsahuje návrhy na rozšírenie štandardov etickej výchovy.
Kľúčové slová: Osobnosť, svätosť, prosociálnosť, aktivity, obetavosť, láska, spoločenstvo.

ÚVOD
Pri výbere náboženských osobností ma inšpirovali udalosti, ktoré zasiahli do môjho
života. Počas kvetného víkendu stretnutie s rodičmi Chiary Luce Badano a v apríli to bolo
stretnutie s relikviami dona Bosca. Relikvie putovali po slovenských mestách, kde pôsobia
saleziáni. V Banskej Bystrici na sídlisku Sásová je ich činnosť od roku 1990 a urna s relikviami
dona Bosca mala aj tu zastavenie. Preventívny systém výchovy, ktorý zanechal don Bosco
svojim nasledovníkom má aj dnes vo výchove mladých veľký význam. Aktivity, o ktorých som sa
zmienila, som absolvovala so žiakmi. Boli to stretnutia, z ktorých mali žiaci pozitívne zážitky
a ktoré môžu vplývať aj na ich správanie a rozhodovanie. Mahátma Gándhí je vzor pri hľadaní
pravdy a nenásilného boja za slobodu národa.
Cieľom práce je poukázať na náboženské osobnosti ako na vzory prosociálnych vlastností
a aktivít v ich živote. Na živote zvolených osobností žiaci môžu sledovať ich správanie a konanie
v konkrétnych situáciách. A aktualizovať vo svojom živote.
Práca obsahuje štyri kapitoly. V prvej kapitole sa opisuje osobnosť. V tejto kapitole sa
definuje pojem osobnosti a charakterové vlastnosti. Pojmu svätosť je v kapitole venovaná
väčšia pozornosť. Vysvetlenie slova a poukázanie na výraz je z viacerých pohľadov, napr.: Don
Pierluigi Cameroni, generálny postulátor saleziánskej rodiny pre kauzy svätých, z Katechizmu
katolíckej cirkvi a náboženských osobností. Druhá kapitola je zameraná na život náboženských
osobností. Blahoslavená devätnásťročná Chiara Luce Badano zomiera na nevyliečiteľnú
chorobu. Ján Bosco, svätec mladých, hlavne chlapcov, svojím preventívnym systémom výchovy
ukázal, že láska vo výchove je veľmi dôležitá, nemala by nikdy chýbať. Mahátma Gándhí politik,
duchovný vodca národa, bojovník za slobodu, oddaný Bohu, Chiara Luce a Ján Bosco sú
osobnosti kresťanského náboženstva a Mahátma Gándhí hinduizmu. V úvode kapitoly je
pohľad na jednotlivé náboženstvá. V tretej kapitole je analýza morálneho charakteru
a prosociálnych aktivít spomínaných osobností. Štvrtá časť práce je praktická, sú v nej návrhy
na rozšírenie obsahových štandardov vo vyučovaní etickej výchovy.

OSOBNOSŤ
Pojem osobnosť pochádza z latinského slova „persona“ a prekladá sa ako osoba.
Začiatkom 20. stor. sa nahradil pojem „duše“ pojmom „osobnosť.“ To umožnilo vyjadriť
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celistvosť duševného života jednotlivca. V tomto zmysle sa osobnosť chápala ako integratívna
jednota jednotlivých zložiek človeka. Znakom každej osobnosti je jeho jedinečnosť, odlišnosť.
Definície osobnosti
Osobnosť je bio-psycho-sociálna bytosť, hovorí o vzájomných vzťahoch medzi
determinantmi. D. Kováč vymedzuje pojem osobnosť „ako psychologickú realitu, ktorú tvoria
temperamenty biologického a sociálneho pôvodu.“
Smith: „Osobnosť je to, čím sa jeden človek odlišuje od druhého z hľadiska
kvantitatívneho a kvalitatívneho.“ (referaty.atlas.sk/odborne_humanitne/psychologia/20372)
Allport: „Osobnosť je dynamická organizácia tých psychofyzických systémov indivídua,
ktoré ovplyvňujú jeho jedinečné prispôsobenie na prostredie.“ Neskôr ju zmenil na „ktoré
determinujú
jeho
charakteristické
správanie
a prežívanie“.
(en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport)
Štruktúra osobnosti:
V psychológii sa často stretávame s prístupmi, ktoré osobnosť štruktúrujú horizontálne
a vertikálne (Kisler). Tradičné členenie vlastností osobnosti je príkladom horizontálneho
členenia osobnosti. Hierarchické usporiadanie jednotlivých úrovní vnútornej stavby osobnosti
charakterizujú vertikálne prístupy osobnosti.
Vplyv na správanie človeka má dynamika. Niektoré sily v človeku sú intrapersonálne,
majú vzťah k vnútorným pochodom, iné sú interpersonálne, a určujú vzťahy k ľuďom okolo nás.
Niektoré zložky dynamiky pôsobia mimo dosahu nášho uvedomenia, a predsa silno ovplyvňujú
naše správanie. Dynamické vlastnosti sa vyjadrujú pojmom temperament. (Kačáni a kol., 2004)
Pod pojmom štruktúra rozumieme usporiadanie charakteristických vlastností osobnosti
do špecifického celku ako základ pre typické reagovanie na vonkajšie podmienky. Tendenciu
reagovať charakteristickým spôsobom na javy okolitého sveta určujú postoje. Je to reagovania
na určité predmety, osoby, situácie, kladne či záporne, ktoré vopred určuje naše správanie
k určitej situácii. (Kačáni a kol., 2004)
V procese socializácie sa u človeka vytvára hodnotová orientácia, t.j. orientácia na
normu a ciele. Hodnoty sú veci, ktoré majú pre človeka určitý význam. (Drhlíková, 1992)
Dôležitým kritériom spoločenskej hodnoty človeka je charakter. V užšom zmysle súvisí
s tým, ako sa človek vyrovnáva s morálnymi požiadavkami spoločnosti, v širšom vystihuje tie
kvality, ktoré vyjadrujú vzťahy človeka k svetu vecí a ideí, k iným ľuďom, aj k sebe samému.
Svätosť
Svätosť spočíva v určitom oddanom, vytrvalom a vernom nasledovaní svojho povolania,
ktoré v sebe človek objaví. Je to zvláštna citlivosť voči tým najjemnejším náznakom Božej vôle.
Svätý človek je ako kov, ktorý reaguje na magnetizmus Božieho pôsobenia: dokonale sa ako
strelka kompasu nasmeruje k pólu. A toto rozhodnutie pre Boha sa rozlieva do okolia: keď
jeden jediný človek nájde a nasleduje Božiu vôľu, svoje osobné povolanie, začínajú sa
„usporadúvať“ podľa siločiar Božej milosti aj životy tých, ktorí žijú v jeho či jej blízkosti. Svätosť
neodolateľne, nevyhnutne, razantne, a predsa bez náznaku násilia, premieňa svet. Ten už nikdy
nebude rovnaký. (mojsvet-myworld.blog.cz/1101/svata-tinedzerka-chiara-luce-badano)
Svätec alebo svätý je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou
zbožnosťou. Po smrti sa stala prostredníkom medzi ľuďmi a Bohom, schopná vplývať
na osudy ľudí, ochraňovať ich a pomáhať. Svätci sú osoby uctievané najmä v katolíckej cirkvi
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a islame ako vzor náboženskej dokonalosti, ochrancovia veriacich, orodovníci za spásu, patróni
povolaní, miest a pod. (sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4tec)
V slovníku slovenského jazyka je pojem svätosť :
Svätec - cirkevne uznaný a vyhlásený za dokonale cnostného, vynikajúci cnosťami,
mravnosťou, bezúhonnosťou. Svätý nedotknuteľný, posvätný, drahý, vzbudzujúci vážnosť
svojou silou, spravodlivý. (www.slex.sk/index.asp)
„Veselosť srdca - to je život pre človeka, a svätosť je nevyčerpateľný poklad: jasavá
radosť dodáva mužovi na veku.“ (Sir. 30, 23) (Sväté písmo starého a nového zákona, 1995)
Články z Katechizmu katolíckej cirkvi, ktoré objasňujú svätosť:
1475 V spoločenstve svätých „je nepochybne trvalé puto lásky a hojná výmena všetkých
dobier medzi veriacimi, ktorí už dosiahli nebeskú vlasť..
2015 Cesta k dokonalosti vedie cez kríž. Niet svätosti bez odriekania a duchovného boja.
Duchovný pokrok vyžaduje askézu a umŕtvovanie, ktoré postupne vedú k životu v pokoji
a radosti blahoslavenstiev.
2013 „Všetci veriaci v Krista akéhokoľvek stavu a postavenia sú povolaní k plnosti
kresťanského života a k dokonalosti lásky.“ (Katechizmus katolíckej cirkvi, 1998)
Všetci sú povolaní k svätosti: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský
Otec“ (Mt 5,48). (Sväté písmo starého a nového zákona, 1995)
 Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky
a nijaká nešľachetnosť.. Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval
svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami
a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti. (Matka Tereza)
 Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom
a celkom svätí. Chce, aby sme svätosť dosiahli nie robením mimoriadnych vecí, ale skôr
obyčajnou činnosťou. Mimoriadny musí byť iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť
svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky
k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie „dennou tragédiou", ale skôr
„denným úsmevom“. (Ján Pavol II.)
 K svätosti je potrebné mať trvalú a umiernenú radosť, verné plnenie si stavovských
povinností a povinností voči Bohu a svedeckú a apoštolskú prítomnosť medzi druhými.
(Giovanni Melchior Bosco)
 Svätosť bez modlitby? Neverím v takú svätosť! (Josemaría Escrivá)
 Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom. (Tomáš Akvinský)
 Všetci
sme pozvaní
k svätosti
a nie
k tomu,
aby
sme
boli
akési
kresťanské polotovary.(Rudolf Baláž) (sk.wikiquote.org/wiki/Sv%C3%A4tos%C5%A5)

OPIS VÝZNAMNÝCH NÁBOŽENSKÝCH OSOBNOSTÍ
Druhá kapitola je zameraná na život vybraných náboženských osobnosti. Blahoslavená
devätnásťročná Chiara Luce Badano zomiera na rakovinu kostí. Jej krátky život zanechal veľké
bohatstvo zmyslu života. Ján Bosco je svätec mladých, hlavne chlapcov. Založil spoločnosť
Salezianov dona Bosca, ktorá pokračuje v jeho činnosti aj na sídlisku Sásová. Mahátma Gándhí
bol politik, duchovný vodca národa, bojovník za pravdu, slobodu a nenásilie, bol zakladateľ
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učenia nazývaného gándhizmus. Chiara Luce a Ján Bosco sú osobnosti kresťanského
náboženstva a Mahátma Gándhí hinduizmu.
Viera a nadprirodzeno sprevádza človeka od prvopočiatku. V priebehu dejín sa
stretávame s rôznymi náboženstvami, náboženskými systémami či prúdmi.
Rozlišujeme náboženstvo polyteistické a monoteistické. Hovoríme o náboženstvách
prirodzených, nezjavených (napr. hinduizmus, budhizmus) a nadprirodzených, zjavených,
svetových (judaizmus, kresťanstvo, islam).
V polyteistickom náboženstve je viera vo viacerých bohov. Pre monoteistické
náboženstva je charakteristická viera v jedného Boha. (Kánský, 2002)
Kresťania veria v Ježiša Krista (gr. Christos, latinsky Christus = Mesiáš). Kresťanské učenie
sa opiera o Bibliu, ktorá pozostáva zo Starého a Nového zákona. V Novom zákone sa pojednáva
o živote, diele a smrti Ježiša Krista (evanjeliá), o živote a viere prvých kresťanov a kresťanských
obciach. Kresťanom sa človek stáva krstom, ktorým potvrdzuje, že uveril v Ježiša Krista ako
Božieho Syna, Vykupiteľa, Spasiteľa a Záchrancu, ktorý tvorí s Bohom Otcom v Duchu Svätom
jedno spoločenstvo (jeden Boh v troch osobách).
Hinduizmu nie je vlastný uzavretý etický systém. Pri reflexii hinduistických stanovísk
a spôsobov správania sa stretávame s hinduistickými ideálmi, hodnotami a normami.
Zdôvodnenie učenia o správnom správaní nachádzame vo svätých spisoch Védach. Významné
sú základné pojmy ako dharma, karma (čin a odplata za čin) a mókša (vykúpenie, oslobodenie).
Rozlišuje na jednej strane medzi všeobecne platnými normami (napr. ahimsa, „neubližovať")
a kastovými špecifikami na strane druhej (učenie o štyroch "štádiách života“a „životných
cieľoch"). Správne individuálne a sociálne správanie v rodine a spoločnosti sa odvíja od
základných hodnôt: pravda, bázeň, vyrovnanosť, čistota atď. (Rotter, 1997)
Chiara Luce Badano
Mária Teresa a Caviglia a Ruggero Badano sa zosobášili 16. októbra 1960. Čakali 11 rokov
na vytúžené dieťa. Ruggero dovtedy nebol najzbožnejší, putoval do mariánskej svätyne
a modlil sa za tento úmysel. O mesiac neskôr bola Mária Teresa v požehnanom stave. Chiara sa
narodila 29. októbra 1971. Pre Ruggera a Máriu Teresu to znamenalo naplnenie túžby ich srdca
a vypočutie modlitieb. (Giesmayr, Liesenfeld, 2011)
Chiarino detstvo a mladosť
Príklad rodičov jej od malička pomáhal rásť v živej viere. Mama ju naučila pýtať sa, čo si
Ježiš praje. V jednej slohovej práci píše: „Snívam o dni, v ktorom sa budú bieli a čierni chlapci
a dievčatá ako súrodenci držať za ruky.“ (Giesmayr, Liesenfeld, 2011 s.22)
Chiara milovala prírodu a šport: plávanie, lyžovanie, bicyklovanie, korčuľovanie a hrala
tenis. Venovala sa hre na klavíri a neskôr jej bol bližší taliansky pop. Do hôr chodila s otcom na
huby. Od neho získala zmysel pre spravodlivosť, súcit s najslabšími a lásku k pravde.
Chiara ako deväťročná sa dozvedela o deťoch a mladých medzinárodného hnutia
Fokoláre. Hnutie vyrástlo v čase Druhej svetovej vojny v Tridente okolo Chiary Lubichovej
(1820 – 2018). Chiara bola očarená spôsobom, ako sa deti k sebe navzájom správali. Pridala sa
k detskej skupine „Gen-tímu.“ V tomto prostredí rástlo v Chiare želanie „dať Boha na prvé
miesto vo svojom živote“a rozhodla sa „milovať ho, ako len vládzem.“ (Giesmayr - Liesenfeld,
2011 s.24)
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Chiara sa rozhodla ísť na gymnázium s humanitným zameraním do Savony. Aby rodičia
ušetrili Chiare cestu do školy, rodina sa presťahovala do Savony. Chiara ťažko opúšťala svojich
priateľov a prostredie. Voľný čas a víkendy trávila v Sasselle so svojimi priateľmi. Rodičia, aj keď
sa o ňu báli, dôverovali jej. Chiarina matka spomína: „Dohodli sme sa, že Chiara sa bude
rozhodovať sama.“ (Giesmayr - Liesenfeld, 2011 s.25)
Život v meste znamenal pre Chiaru výzvu. Ovplyvňoval jej životný štýl aj spôsob
myslenia. Chiara bola mladé dievča s typickými ťažkosťami dospievajúcich. Nezabúdala na
ideál, ktorý chcela žiť. Stála pred novými otázkami a výzvami; viera a životné princípy, ktoré jej
rodičia vštepili, potrebovali nové ubezpečenia: Je to tak? Má to zmysel? – otázky, ktoré si
každý niekedy položí. Chiarina viera sa musela utvrdiť a jej narastajúca túžba po slobode sa
nevyhnutne odzrkadlila aj na jej vzťahu k rodičom. V spoločenstve svojich priateľov sa správala
so zmyslom pre úprimnosť a pravdivosť. Uchovávala si potrebný odstup a stanovila jasné
hranice. (Giesmayr - Liesenfeld, 2011)
Strmá cesta v chorobe
Chiara sa sťažovala na bolesti ramena. Po prvých vyšetreniach sa zdalo, že nejde o nič
vážne. Lekár sa domnieval, že môže ísť o nalomenie rebra. Bolesti nepovolili. Opuch na ramene
sa zväčšoval, svaly stvrdli, dostavila sa horúčka. Chiaru hospitalizovali 2.februára 1989.
Výsledok vyšetrenia znel: rakovina kostí, nádor na siedmom rebre vľavo s metastázami
v priľahlých mäkkých tkanivách. Veľmi agresívna a bolestivá forma rakoviny kostí, v tej dobe
nevyliečiteľná.
Pre rodičov sa zrútil svet. Operácia, ktorú Chiara podstúpila, nepriniesla želané výsledky.
Lekári museli oznámiť, že pre ich dcéru nie je nádej na vyliečenie. Pre Chiaru najťažšie chvíle
boli, keď sa dozvedela informáciu o svojom stave.
Od 4. apríla nasledovala striedavo ambulantná a nemocničná liečba na rôznych klinikách.
Chemoterapia zanechala svoje stopy: Chiara stratila vlasy, chôdza jej išla ťažšie, ochrnula na
nohy. Často bola odkázaná na pomoc.
Jeden z ošetrujúcich lekárov hovoril: „Táto mladá pacientka mala takú odvahu, ktorá je
v jej veku celkom nezvyčajná.“ (Giesmayr - Liesenfeld, 2011 s.34)
Hoci sa stav Chiary zhoršoval, ona zostávala pokojná. Nebola nečinná, ležiac v posteli sa
mohla učiť, čítať, písať. A znova a znova telefonovať. Veľa ľudí jej volalo a chcelo s ňou hovoriť.
Počas rokov svojej choroby prečítala množstvo kníh.
Chiara všetko prijímala ako prejav Božej vôle: "Pane, ak to chceš ty, chcem to aj ja.“ Raz
napísala: "Toto utrpenie mi Ježiš zoslal v pravý čas, poslal mi to preto, aby som ho znovu našla.“
(Giesmayr - Liesenfeld, 2011 s.44)
A od tohto okamihu sa začala pripravovať na príchod svojho Ženícha. Aj keď prežívala
veľké bolesti, rozhodla sa, že nechce užívať morfium, aby zostala pri plním vedomie. Jej
úsmev ako by vďaka jej chorobe získal na pôsobivosti. Do jej izby prichádzali lekári, priatelia
z Fokoláre z rodiska a dokonca aj miestny biskup. A bez ohľadu na svoje vyznanie, vieru alebo
neveru, stretnutie s Chiarou ich obohatilo a premenilo. Bolo pre nich veľkým znamením Božej
prítomnosti.
Jej zdravotný stav sa začal veľmi zhoršovať. A v nedeľu 7. októbra 1990 o štvrtej hodine
ráno nastal čas jej svadby. Jej posledné slová boli smerované jej mamičke: „Buď šťastná,
pretože ja som šťastná“. (Zanzucchi, 2011)
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V hnutí Fokoláre býva zvykom, že jeho členovia v určitý čas dostávajú nové meno. Chiara
dostala druhé meno „Luce“- svetlo. A toto svetlo stále svieti ..Chiara prejavila svoju lásku
k Bohu i ľuďom až do krajnosti. Rozhodla sa po svojej smrti darovať svoje očné rohovky tým,
ktorým umožní znova vidieť.
Na návrh biskupa Maritana sa začal diecézny proces beatifikácie Chiary „Luce“Badano
a v roku 2012 bola 25. septembra v Ríme na pútnickom mieste Divino Amore za prítomnosti
svojich rodičov blahorečená. (mojsvet-myworld.blog.cz/1101/svata-tinedzerka-chiara-lucebadano Svätá tínedžerka - Chiara Luce Badano)
Osobnosť Jána Bosca
Ján Bosco sa narodil 16. 8. 1815 v Becchi, neďaleko Turína, v chudobnej rodine, v
pohnutých časoch. Ešte nemal ani dva roky, keď stratil otca. Matka v týchto rokoch bola jeho
oporou, vedela spájať a striedať pokojnú pevnosť so žiarivou radosťou. Janka vychováva
s láskou a pevnou rukou. Rodina ovplyvnila jeho myslenie, srdce i celú osobnosť. V detstve sa u
neho prejavila charizma, ktorá vtlačila pečať celému jeho budúcemu životu. Ako deväťročný
mal sen. Videl, ako sa mladí ľudia následkom zla menia na zvery. V bezprostrednej blízkosti
divých zvierat sa objavila žiarivá postava muža. Obrátila sa k Jánovi so slovami: „Nie bitkou, ale
dobrotou a láskou si ich musíš získať za priateľov. Začni im hneď rozprávať o škodlivosti hriechu
a o kráse cností.. Dám ti učiteľku..“ (Bosco, 1991, s. 11)
 Ján musel najprv dozrieť, nadobudnúť si potrebné vzdelanie, osvojiť si vlastnosti ducha
a cnosti, dopracovať sa k pevnému charakteru. Od detstva ho Božia Prozreteľnosť
viedla cestami, aby ho pripravila na jeho mimoriadne poslanie. Prežíval najrozličnejšie
situácie. V živote sa stretol s ľuďmi, ktorí ho duchovne, mravne, intelektuálne
i charakterovo usmerňovali. Nadobudol bohaté životné skúsenosti. Po rokoch, ako otec
turínskej mládeže, bol Prozreteľnosti za to všetko veľmi vďačný. Naučil sa chápať
a spolucítiť s mladými ľuďmi. Vedel im v mnohom poradiť, lebo veľa v živote prežil.
 Ako študent mal povesť veselého kamaráta, siláka, ktorý vedel ochrániť slabších,
kúzelníka, dobráka, ochotného pomôcť pri učení, apoštolsky zanieteného, mladého
človeka. Vo svojej pedagogickej činnosti sa riadil niekoľkými princípmi, ktoré mu
diktovalo skôr srdce a prax, ako teória. Živá viera, zdravý rozum, otvorené oči pomohli
mu objaviť vplyv výchovného prostredia na chlapcov.
 Už ako malý chlapec sa stretol s vynikajúcim kňazom donom Calossom, ktorý mal veľký
vplyv na formovanie jeho osobnosti. Don Bosco sa vyznal: „Miloval som ho ako otca".
(Bosco, 1991, s. 11)
 Do gymnázia chodil Ján v Chieri. Za jeden rok absolvoval tri ročníky. Tu založil „Veselú
spoločnosť", takú charakteristickú pre jeho život a zbožnosť. Pre jeho život boli dôležité
aj niektoré priateľstvá (napr. so židom Jonášom, s Luigi Comollom..). 5. júna 1841
turínsky arcibiskup monsinor Fransoni vysvätil Jána za kňaza. O niekoľko mesiacov, 8.
decembra sa uskutočnilo povestné stretnutie s murárskym učňom Bartolomeom
Garellim. (Bosco, 1991)
 Ján Bosco bol už za svojho života veľmi známy a populárny, a to nielen v Taliansku.
Jeho život bol popretkávaný rôznymi divmi a zázrakmi. Zomrel v Turíne 31. januára
1888. Mal sedemdesiatdva rokov. Jeho smrť vzbudila v Turíne a okolí veľký rozruch.
Obchodníci zatvárali svoje podniky pre smrť Jána Bosca. Na jeho pohreb prišlo okolo 40
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000 ľudí. Roku 1929 bol pápežom Piom XI. beatifikovaný a na veľkonočnú nedeľu 1934
kanonizovaný. Pápež Ján Pavol II. ho 24. januára 1989 vyhlásil za Otca a učiteľa
mládeže. (wikipedia.org/wiki/Jan_Bosco)
 Životné heslo dona Bosca bolo: „Daj mi duše, ostatné si vezmi“.
Osobnosť Mahátma Gándhího
Mahátma Gándhí, celým menom Móhandás Karamčand Gándhí, bol jeden z najväčších
politických a duchovných vodcov v Indii a vodca indického hnutia za nezávislosť. Bol tvorcom
metód nenásilného odporu proti kol.oniálnej vláde, propagátorom rasovej a náboženskej
rovnoprávnosti v Indii. Bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického
národnooslobodeneckého hnutia proti britským kol.onizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného
gándhizmus.
Presadzoval filozofiu aktívneho, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na
jogínskom princípe ahimsá (nenásilnosť), ktorý nakoniec doviedol Indiu k vyhláseniu
nezávislosti 15. augusta 1947. V Indii mu bol udelený titul „Otec národa“a 2. október, deň jeho
narodenín, je oslava Gándhího. 15.mája 2007 prijala Organizácia spojených národov rezolúciu,
ktorá vyhlásila 2. október za „Svetový deň nenásilia“. Východiskovým princípom jeho filozofie
je stotožnenie Boha a pravdy. Pochopenie pravdy je spojené s procesom mravného
sebazdokonaľovania. Jeho etické názory sa zakladali na džinistickom princípe ahínsa - zákone
lásky a zákone utrpenia a na princípe brahmačarje - „kráčať s Brahmou,“ nepripúšťajúcej
zhovievavosť k ľudským slabostiam, aparigany - nezištnosti atď.
Gándhí sa venoval filozofii. Jeho filozofia bola filozofiou činu. Uviedol do života
myšlienky o etike. Náboženskú i filozofickú silu čerpal po celý život z Tulasidovej knihy –
Rámajána a po smrti otca sa stretol s Bhagavad - Gíty - jedna z najvýznamnejších posvätných
kníh hinduizmu. Za najmocnejšiu považoval vždy pravdu. Hovorí, že pravda je jediným Bohom
a všetko, čo je nepravda, zároveň neexistuje. Uprednostňoval význam praxe pred teóriou.
Hlavnou jeho myšlienkou bola nenásilnosť a neochvejná láska ku všetkému a všetkým. Snažil
sa, aby všetko na svete bolo rovnocenné. Trpezlivosť bola Gándhího silná stránka.
Detstvo a mladosť
Gándhí pochádzal z obchodníckej kasty Banija. Jeho otec Karamčand Gándhí bol
ministerským predsedom a praktickým človekom, netúžil po sláve ani majetku. Matka v
domácnosti Putlíbáí bola silno nábožensky založená. Mal dvoch bratov a jednu sestru.
V máji 1883 sa ako trinásťročný oženil s Kasturbáí Makhardží, s ktorou mal neskôr
štyroch synov. Deti mal veľmi rád, ale jeho výchova bola tvrdá. Učil ich telocviku, otužovaniu i
životospráve, ktorá bola v tej dobe u Indov značne zanedbaná.
Jeho mladícke roky boli búrlivé. Začal pochybovať o zákaze jedenia mäsa. Chcel zrušiť
zákon o mäse, aby bol národ silný a mohol sa brániť Angličanom. Tento tajný hriech, rovnako
ako fajčenie a výbuchy nerozvážnosti však zavrhol vo svojich šestnástich rokoch. Jeho otec
zomrel krátko po jeho šestnástom roku.
Študentske roky
Po zložení záverečných skúšok na strednej škole sa začiatkom roka 1888 zapísal na
univerzitu v Bhávnagre, ale po prvom semestri sa rozhodol školu opustiť a išiel študovať právo
do Londýna, čím bol exkomunikovaný z kasty baniov. V Londýne sa zapísal na londýnsku
univerzitu Middle Temple. Zvody Londýna boli mocné. Neskrotná Mohandásova túžba
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vyrovnať sa prostrediu sa zmenila na odvážnu ctižiadosť: stať sa britským gentlemanom.
Finančne sa tým však zruinoval a situácia ho prinútila byť voči sebe prísnejším a šetriť.
Striedmosť a skrotenie chute tvorili už potom navždy v jeho asketickom učení neodmysliteľný
prostriedok na dosiahnutie vysokej úrovne duchovného života.
Bez ťažkostí urobil doktorské skúšky, dostal sa do zoznamu advokátov a bol zapísaný do
registra Najvyššieho súdu. Gándhí sa nalodil na loď Assam smerujúcu do Indie. Keď prišiel do
Indie, nedarilo sa mu, ako si predstavoval a po fiasku na jeho prvom súdnom procese prijal
ponuku zastupovať obchodníka v občianskoprávnom spore v Južnej Afrike.
Gándhí kvôli chorobe musel Anglicko opustiť. V Indii pokračuje vo svojej činnosti. Túto
dobu považuje za najkrajší úsek svojho života. Doma sa stretol s veľkou podporou a úctou. Stal
sa neoficiálnym členom Spoločnosti (politická strana). z Ghándhího sa v Indii
stáva daršan (svätec). Ľudia ho vyhľadávali kvôli rade i úteche. Zúčastnil sa tiež posvätnej púte
Khumby. Utrpenie ľudí a kupčenie s vierou ho však naplnili odporom. Začal sa postiť.
s priateľmi vytvoril komunitu. Zvolal učiteľov a priateľov, aby dal sedliakom potrebné
vzdelanie. Tiež začal so zdravotníckou a hygienickou výchovou. Aj vláda musela nakoniec uznať
zákonnosť jeho jednania. Ghándhí po celý zvyšok života bojoval za zjednotenie Moslimov
a Hindov, no vždy len s minimálnym úspechom. Nepriateľstvo medzi týmito dvomi
náboženstvami využívala vláda Británie. To sa Ghándhímu nepáčilo, pretože videl
v spojenectve náboženstiev silu indického ľudu.
Gándhí na Armitranskom kongrese ukázal Indom význam i cenu slobody a tiež dospel
k podstate svojej viery: „Nie je iného Boha, ako Pravdy.“ Ďalšou jeho zásluhou bol protest proti
označeniu „nedotknuteľných.“ Otriasol systémom kást a bojoval za ich zrovnoprávnenie.
Nedotknuteľnosť bola zrušená. Jeho triumf bol absolútny a natrvalo zmenil Indiu.
Nedotknuteľní vstupovali do chrámov a ostatní od nich prijímali pokrm.
Gándhí sa angažoval v boji za národnú samosprávu Indie a nezávislosť.
Gándhí sa stal neoficiálnym vodcom Indie. Zastupoval ju v jednaní s Britmi, postupne zlepšoval
jej postavenie. V Druhej svetovej vojne Ghándhí odmietol pomôcť Anglicku. Nastal hladomor,
ktorému podľahla aj Ghándhího manželka.
Začali sa vyhrocovať hinduisticko - moslimské rozpory a vrcholil boj o nezávislosť.
Moslimovia vraždili hinduistov a násilne ich nútili k uznaniu islamu. Na to reagovali hinduisti
masakrovaním moslimov. Británia sa rozhodla opustiť Indiu pod podmienkou, že krajina bude
rozdelená na Pakistan a Indiu.
Ghándhí bol jeden z mála, ktorý s tým nesúhlasil. 15. augusta 1947 bola vyhlásená
slobodná India dvoch domínií. Ghándhí vo svojich 77 rokoch upadol do hlbokej depresie;
všetko, pre čo tak dlho bojoval, sa rozpadlo.
Slobodná krajina na tom bola ešte horšie ako pod vládou Británie. Gándhí podnikol. pôst
„až do smrti“, pokiaľ sa obe strany nezmieria, pri ktorom takmer zomrel. Ako odpoveď na jeho
pôst zachvátila subkontinent nová vlna zmierenia obidvoch dominantných náboženstiev.
Ukázalo sa, že Ghándhí ani zďaleka nestratil svoju moc.
Smrť Gándhího
Po ukončení pôstu boli na Gándhího spáchané dva atentáty náboženských fanatikov.
Prvý bol neúspešný, bomba v záhrade jeho domu. Druhý atentát bol vo veku
sedemdesiatdeväť rokov. Unavený a láskavý Gándhí vystúpil ku svojej poslednej kázni. Tri rany
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z revolveru náboženského fanatika Gódsého ho smrteľne zranili. Zomrel s úsmevom na perách
a s poslednými slovami požehnania svojmu vrahovi.
Za jeho rakvou kráčalo viac ako milión ľudí a jeho popol bol vhodený do toku
rieky Gangy. To ako Ghándhí ovplyvnil svojich nasledovníkov demonštrujú slová Džaváharlála
Néhrúa: „Budúcnosť náleží nám. Nech pôjdeme kamkoľvek, nech sme akokoľvek hodní Indie,
máme ešte silu, ktorú nám dal náš učiteľ. Tá sila nevychádza iba z neho, ale tiež z jeho
posolstva,
ktoré
pred
nás
Ghándhí
postavil…“.
(cs.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A1tma_G%C3%A1ndh%C3%AD)

ANALÝZA MORÁLNEHO CHARAKTERU A PROSOCIÁLNYCH AKTIVÍT
Prosociálne správanie má za cieľ pomôcť inému človeku. Vyznačuje sa skutkami a činmi,
vykonanými v prospech druhého bez očakávania odmeny alebo sociálneho súhlasu. Tieto akty
chovania majú charakter poskytnutia nezištnej pomoci, sú vykonávané bez vyzvania. Medzi
charakteristikami prosociálnej osobnosti sa uvádza, že prejavuje súcit s ľuďmi, ktorí majú
ťažkosti, teší ju obdarovať niekoho alebo rozdeliť sa s niekým – namáhať sa v prospech iných
ľudí (Roche Olivar, 1992, s. 5-6).
Chiara Luce Badano
Jednou z Chiariných vlastností je pomáhať a rozdávať. Jej charakter sa formoval od
začiatku nie k uzavretosti a sebectvu, ale k pomoci a rozdávaniu. Rodičia Chiaru učili nezabúdať
na chudobných a núdznych, byť veľkodušnou. Prejavilo sa to pri zrieknutí sa hračiek, ktoré
darovala chudobným deťom. Vedela sa zrieknuť úspor a darovať ich deťom v Afrike. Jej túžbou
bolo byť lekárkou a pomáhať týmto deťom.
Čo ju viedlo k zamysleniu sa nad svojím správaním? Boli to rozhovory s rodičmi,
rozprávanie príbehov zo Svätého písma a praktická výchova v rodine.
Radosť zo života sa prejavovala v celom jej živote aj keď trpela. Radosťou vedela nakaziť
aj ľudí okolo seba.
Jej prosociálne správanie sa prejavilo už v škole, snívala o dni, v ktorom budú biele
a čierne deti ako súrodenci.
Mala zmysel pre spravodlivosť, súcit s najslabšími a lásku k prírode.
Jej morálny profil sa formoval v detskej a neskôr mládežníckej skupine „Gen-tímu“v
hnutí Fokolare. Formovanie vo viere a odpovede na otázky o zmysle života jej pomáhali nájsť
priatelia v skupine a rodičia.
Zvládnuť neúspech, ktorý zažila v škole pri opakovaní triedy, bolo pre Chiaru bolestivé
a náročné. Pochopila, že život nie je len o radosti a pohode, ale aj prijatí a vyrovnaní sa
s ťažkými a náročnými situáciami. Viera jej pomáhala zvládnuť aj ďalšie náročnejšie situácie
v živote.
Venovala druhým svoj čas, bola pozorná k ich potrebám, vedela ich počúvať
a rešpektovať, aj tých, s ktorých názormi nesúhlasila.
Náročným a veľmi ťažkým bola pre Chiaru, a nielen pre ňu, ale aj pre jej rodičov
a blízkych, informácia o jej nevyliečiteľnej chorobe.
Vnútorne sa vyrovnať s takou skutočnosťou je pre mladú Chiaru ťažké. Viera
a odovzdanosť do Božej vôle jej pomohli dať zmysel svojmu utrpenie. Zostala pokojná, ale nie
nečinná. Prečítala množstvo kníh, komunikovala cez telefón, písala, učila sa tak, ako vládala.
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Usmievala sa, aj keď trpela. Stretnutie s Chiarou bolo pre tých, ktorí k nej prichádzali
obohatením a znamením Božej prítomnosti.
Aj keď zomierala, myslela na šťastie druhých. Jej posledné slová smerovali k jej matke:
„Buď šťastná, pretože ja som šťastná..“
Druhé meno „Luce“– svetlo, dostala od spoločenstva Fokolare, do ktorého patrila.
Chiara prejavila svoju lásku k Bohu i ľuďom až do krajnosti. Rozhodla sa po smrti darovať
svoje očné rohovky tým, ktorým umožní znova vidieť.
Jej život je zdrojom inšpirácie pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v najrôznejších ťažkých
situáciách. Tu sú svedectvá:
Jeden muž po vypočutí jej životného príbehu upustil od svojho rozhodnutia spáchať
samovraždu. Iný, dvadsaťosemročný rehoľník, píše, že mu Chiara svojím príkladom pomohla
prekonať krízu povolania. Mladá žena sa rozhodla nejsť na potrat, keď sa zoznámila so
statočnosťou Chiary.
Chiarina svätosť spočíva v oddanom, vytrvalom a vernom nasledovaní svojho povolania,
ktoré v sebe objavila.
Rodičia Chiary Luce na pozvanie mladých z Banskej Bystrice v roku 2013 počas Kvetného
víkendu vydali svedectvo o živote svojej dcéry. (Giesmayr, Liesenfeld, 2011)
Daniela, Chiarina kamarátka opisuje Chiarinu schopnosť spolucítenia: „Od Chiary som sa
naučila venovať ľuďom oveľa viac pozornosti, druhých počúvať a venovať im svoj čas. Aj keď
stála za svojím presvedčením, správala sa k iným názorom skromne a s rešpektom. Preto sme si
ju tak vážili.“ (Giesmayr, Liesenfeld, 2011, s. 32)
Ján Bosco
Nie bitkou, ale dobrotou a láskou: (Bosco,1991) slová zo sna Jána Bosca, ktoré ho
motivovali celý život. V Turíne našiel pole svojej apoštolskej práce. Navštevoval väznice a videl
strašné podmienky, v ktorých boli odsúdení a žili mladí previnilci. Rozhodol sa venovať darovať svoj život chlapcom, aby ich zachránil pred takýmto osudom

Ján sa stretol s ľuďmi, ktorí ho duchovne, mravne, intelektuálne i charakterovo
usmerňovali. Nadobudol bohaté životné skúsenosti. Naučil sa chápať a spolucítiť
s mladými ľuďmi. Vedel im v mnohom poradiť, lebo veľa v živote prežil.
 Už v detstve zhromažďoval okolo seba svojich rovesníkov, vzbudil v nich záujem o hru
a po hre poučenie nábožensko - mravného charakteru. Ako študent mal povesť
veselého kamaráta, siláka, ktorý vedel ochrániť slabších, kúzelníka, dobráka,
ochotného pomôcť pri učení, apoštolsky zanieteného, mladého človeka.
 Vo svojej pedagogickej činnosti sa riadil princípmi, ktoré mu diktovalo skôr srdce
a prax, ako teória. Živá viera, zdravý rozum, otvorené oči pomohli mu objaviť vplyv
výchovného prostredia pre chlapcov.
 Ján vedel vytvárať priateľstvá so spolužiakmi a pomáhať im v učení.
 V živote dona Bosca významnú úlohu na formovaní jeho prosociálnych vlastností mala
jeho matka Margita. Stabilným základom jeho osobnosti bola matkina láska. Do duše
svojho syna zapísala nezmazateľné riadky kresťanskej výchovy zdravým ovzduším,
živou vierou v rodine, formovaním zodpovedného svedomia, múdrymi a pokojnými
radami. Medzi chlapcami si don Bosco počína rovnako, stal sa pre nich otcom i matkou.
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Preto jeho láska bola pevná a vyžarovala radosť. Don Bosco o svojej matke hovoril vždy
s veľkou úctou.
 Sen z detstva začal uskutočňovať v Turíne. Svojou charizmou si získal chlapcov z ulice.
Don Bosco zorganizoval pre svojich uličníkov večernú školu, navštevoval ich v práci
a postupne sa oratórium premenilo na domov, kam sa chlapci chodili nielen hrávať
a modliť, ale nachádzali tu i rodinu a prijatie. Neskôr don Bosco založil aj pracovné
dielne, technické školy a malý seminár.
 V roku 1868 začal s výstavbou mariánskeho chrámu zasväteného Pomocnici kresťanov.
V tom istom roku začal formovať skupinu svojich pomocníkov a kňazov podľa pravidiel,
ktoré schválil pápež Pius IX.
 Pri zakladaní spoločnosti – Saleziani don Bosca sa inšpiroval sv. Františkom Saleským,
bol pre neho vzorom láskavosti. (http://www.salezianky.sk/don-bosco-podrobnyzivotopis.html#.UaowTdKuypc)
 Chlapcov učil byť dobrými občanmi a kresťanmi. Mnohí z nich ho nasledovali a stali sa
svätými, napr. Dominik Sávio, Miško Magone, Michal Rua, František Besucco,..
 Saleziáni začali činnosť aj na misiách, ktorá ďalej pokračuje. Prvého misionára Bosco
vybral, pripravil a vyslal roku 1875, a to na juh Argentíny do oblasti divošských kmeňov.
 Misie sa rýchlo rozrastali. Ich misia bola v Ekvádore, roku 1894 sa dostali aj
k indiánskym kmeňom, zvlášť Bororos, kde roku 1914 vzniklo aj biskupstvo. Pôsobili
tiež okolo rieky Rio Negro v Brazílii. Roku 1924 sa vydali k indiánskym kmeňom
Paraguaja a v roku 1927 navštívili amazónsku nížinu. Od roku 1911 pôsobili aj na
africkom kontinente, menovite v Kongu. (Bosco, 1991)
Mahátma Gándhí
Mahátma Gándhí, bol politickým a duchovným vodcom v Indii v boji za nezávislosť,
tvorcom metód nenásilného odporu proti kol.oniálnej vláde, propagátorom rasovej
a náboženskej
rovnoprávnosti
v Indii.
Najvýznamnejšia
postava
indického
národnooslobodeneckého hnutia proti britským kol.onizátorom.
Princípom jeho filozofie je stotožnenie Boha a pravdy. Jeho etické názory sa zakladali na
džinistickom princípe ahínsa - zákone lásky a zákone utrpenia a na princípe brahmačarje „kráčať s Brahmou.“
Jeho filozofia bola filozofiou činu. Uviedol do života myšlienky o etike. Náboženskú
i filozofickú silu čerpal po celý život z Bhagavad - Gíty, jedna z najvýznamnejších posvätných
kníh hinduizmu. Za najmocnejšiu považoval vždy pravdu. Hlavnou jeho myšlienkou bola
nenásilnosť a neochvejná láska ku všetkému a všetkým. Snažil sa, aby všetko na svete bolo
rovnocenné. Trpezlivosť bola Ghándhího silná stránka.
Mahátma – Veľký duch alebo Veľká duša. Jeho etické názory sa zakladali na piatich
základných prikázaniach džinizmu : ahinsa – odmietnutie násilia; satja – absolútna vernosť
pravde; asteja – nekradnúť; brahmáčarja – striedmosť; apárigráha – potlačenie túžob – vedieť
sa ovládať. Na vystihnutie jeho charakteristických vlastností postačí len pár slov : dobrovoľná
chudoba, asketizmus, držanie hladoviek ako nátlakového prostriedku, krajné sebazaprenie
a sústavné sebazdokonaľovanie.
Po celý zvyšok života bojoval za zjednotenie Moslimov a Hindov. Ukázal Indom význam
i cenu slobody, za ktorú bojoval. Ďalšou jeho zásluhou bol protest proti označeniu
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„nedotknuteľných.“ Otriasol systémom kást a bojoval za ich zrovnoprávnenie. Angažoval sa
v boji za národnú samosprávu Indie.
Gándhí sa postil, pokiaľ sa obe strany Moslimov a Hindov nezmieria, pri čom takmer
zomrel. Ako odpoveď na jeho pôst zachvátila subkontinent nová vlna zmierenia obidvoch
dominantných náboženstiev. Zomrel s úsmevom na perách.
Gándhí mal autoritu, bol veľký nepriateľ triedneho systému, praktický idealista, národný
hrdina, duchovný guru, politik, právnik a taktik. Jeho život bol plný osobných obetí v honbe za
svojím nenaplneným ideálom – slobodnou a zjednotenou Indiou. Indiu zmenil spôsobom, ako
sa to dovtedy nikomu nepodarilo.
Gádhího výroky:
 „Človek je preto človekom, že je schopný sebaovládania.“
 „Človek má kľúč k uzamknutiu nežiaducej myšlienky.“
 „Netúžim po pominuteľnom pozemskom kráľovstve. Usilujem o kráľovstvo nebeské,
ktorým je duchovné oslobodenie. k tomuto cieľu nie je pre mňa nutné, aby som hľadal
útočisko v jaskyni. Nosím svoju jaskyňu so sebou.“
 „Politika slúži k náboženstvu. Politika, zbavená náboženstva je smrteľnou pascou,
pretože vraždí dušu.“
 „Pravým povolaním právnika je zjednocovať strany rozvadené.“
 „Jediným cieľom žurnalistiky má byť služba. Novinárska tlač je veľká moc, ale ako
nespútané prúdy zaplavujú celé kraje a pustošia žeň, tak neskrotené pero slúži len
zmaru.“ (http://www.bibliaaty.sk/vyroky_slavnych-Gandhi-Mahatma.html)

NÁVRH ROZŠÍRENIA OBSAHOVÝCH ŠTANDARDOV ETICKEJ VÝCHOVY
Poslaním predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a
hodnotovou orientáciou. Zameriava sa na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v
morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Jednou z úloh etickej výchovy je vysvetliť
a objasniť žiakom princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ukázať im cestu k pochopeniu
a tolerovaniu iných názorov, správania, postojov, ideológii, tradíciám..
V štandardoch etickej výchovy je desať základných a šesť aplikačných tém, v ktorých sú
zakomponované atribúty výchovy. Jedna z tém je etika a náboženstvá – tolerancia a úcta.
V obsahových štandardoch je téma rozpracovaná - napr. dôstojnosť ľudskej osoby, akceptácia
iného svetonázoru..
Návrh na rozšírenie obsahových štandardov:
Pre prvý a druhý stupeň základnej školy:
 k téme iniciatíva – ochota, prekonávanie lenivosti a obáv v druhom ročníku pridať
vzory, osobnosti, príklady, osobností svätých alebo osobnosti iného náboženstva
 náboženské vzory osobnosti pridať do štvrtého ročníku k téme prosociálne osobnosti
 Tvorivosť v medziľudských vzťahoch v šiestom ročníku, medzi faktory tvorivosti doplniť
nábožensky motivovaná tvorivosť (poukázať na prosociálne aktivity nábožensky
motivovaných ľudí)
 Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre - v téme doplniť aj náboženské vzory,
etické vlastnosti a hodnoty osobností, v šiestom ročníku
 v téme prosociálne správanie v šiestom ročníku - príklady náboženských osobností,
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filmový dokument o osobnosti s diskusiou a aplikácia do súčasnosti
Objavovanie vlastnej jedinečnosti a identity – v siedmom ročníku – poukázať na
religiózny prvok ľudskej osoby, ktorý môže zohrávať pri utváraní identity kľúčovú úlohu
(Kto som? Odkiaľ som? Načo som na svete?)
 Vzťah k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom - v siedmom
ročníku doplniť – náboženský rozmer prežívania utrpenia a náboženská motivácia
vzťahu k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom
 Zdroje etického poznania ľudstva – v ôsmom ročníku doplniť – etické hodnoty
náboženstiev ako východisko pre medzináboženský dialóg
 Závislosti v deviatom ročníku – doplniť – rozdiel medzi náboženstvami, sektami
a kultmi
Pre stredné školy prvý a druhý ročník študijných odborov a prvý ročník učebných odborov
:


Dôstojnosť ľudskej osoby – doplniť - pôvod dôstojnosti ľudskej osoby z náboženského
pohľadu
 Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad – doplniť o termín
svedomie, náboženský pohľad na hodnoty a normy a ich význam pre sociálne
správanie
 rozpracovať a doplniť filozofiu, podstatu bytia a existencie z náboženského pohľadu
 poukázať na dôležitosť mať zmysel života, náboženská motivácia zmyslu života,
svedectvá ľudí - náboženských osobností, ukázať, ako prísť k poznaniu a podstate,
prečo sa oplatí v živote namáhať a isť niekedy aj proti prúdu
Uvedené návrhy môžu priniesť pozitívne výsledky pri výchove mladých. Forma a metóda
podania danej témy je na samotnom pedagógovi. Súčasná doba ponúka veľa osobností –
celebrít, „missiek.“ ., mladý človek chce byť úspešný, populárny.., ale ak to tak nie je, stráca
zmysel života, nevie byť trpezlivý, potrebuje pomoc, vzor, osobnosť, pri budovaní svojej
osobnosti. Potrebuje poznať pravé hodnoty života. Ponúknuté svedectvá osobností veriacich
ľudí môžu mladým ľudia pomôcť k poznaniu pravých hodnôt.
Na prvom stupni by sa pri ktorejkoľvek téme ako prostriedok mohli využívať biblické
príbehy, na ktorých je veľmi veľa možností poukázať, či už na dobré alebo aj zlé vlastnosti ľudí,
na ich motiváciu a na dôsledky ich správania. Teda neodporúčame meniť štandardy, ale
biblické príbehy by sa mohli použiť ako práca s textom – teda prostriedok

ZÁVER
Výchova mala svoje nezastupiteľné miesto v každej etape ľudského vývoja, hlavne vo
svojom cieľavedomom pôsobení na osobnosť vychovávaného. Umožňuje mu objaviť podstatu
a zmysel života, vedie ho k poznaniu seba samého. Pomáha žiakovi hľadať vlastnú cestu
k spokojnosti založenú na dobrých vzťahoch k sebe samému a k iným. Cieľom etickej výchovy
je nielen informovať žiakov o zásadách a postojoch, ale im pomáha, aby si vytvorili vlastný
názor, osvojili si postoje a chovanie.
Darovaním sledujeme výrazne explicitne prosociálny prístup. Dar je symbolom zrieknutia
sa časti seba, je teda výrazom lásky. Prosociálne konanie je teda konanie, ktoré má veľmi blízko
k láske. Láska nie sú len emócie, hnacou silou lásky je predovšetkým vôľa, ktorá je naklonená
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k dobru. Ak je základným prikázaním láska, potom prosociálnosť ako významovo zhodný pojem
ukazuje cestu, ako byť schopný lásky. Môžeme povedať, že projekt etickej výchovy ukazuje
metódy a prostriedky, ako sa stať účinnejším v konaní lásky. Láska sa prejavuje v prosociálnom
správaní. Láska sa teda nesmie uväzniť v múzeu rozumu a myšlienkach krásnych snov, ale musí
vyjsť z tohto geta vôle a použiť prostriedky k láskyplnému cieľu. Tieto prostriedky sú potom v
jednotlivých sociálnych schopnostiach realizované.
Cieľom práce bolo poukázať na vybrané náboženské osobnosti ako na vzory
prosociálnych vlastností a aktivít v ich živote. Najväčším problémom pri tvorbe práce bolo
vybrať osobnosti, ktoré oslovia nielen žiakov, ale aj pedagógov. Cirkev ponúka veľa svätých,
ktorí svojím životom zanechali posolstvo hodné nasledovania. Pri výbere náboženských
osobností mi pomohli situácie a svedectvá, ktoré som osobne zažila a chcela som ich odovzdať.
Opisované osobnosti, aj keď sa narodili v rozdielnom období, mali spoločné ciele. Ich život
smeroval k Bohu a milovali Ježiša. Hovorili o tom svojím životom a skutkami. Ich činnosť bola
rozdielna. Chiara trpela a svoju bolesť a utrpenie vedela premeniť na obetu a dar. Prítomných
oslovovala pokojom, úsmevom.. Don Bosco sa daroval svojim chlapcom. On sám im to hovoril.
Bol vychovávateľom, učiteľom, otcom, kňazom a jeho výchova bola výchova srdcom. Gándhí
bojoval za krajšiu, lepšiu budúcnosť národa nenásilným spôsobom.
V prvej časti práce je objasnený pojem osobnosť a svätosť.
Druhá kapitola bola zameraná na poznanie náboženských osobností, ich života,
rodinného zázemia, činnosti, ich vzťahov, práce atď.
V tretej kapitole je analyzovaný ich morálny charakter, jednotlivé postoje správania
a konania v životných situáciách a prosociálnych aktivitách.
Štvrtá časť práce je návrhová. Obsahuje návrhy na rozšírenie obsahových štandardov,
ktoré môžu byť prínosom vo vyučovaní etickej výchovy.
Práca svojím obsahom môže byť pomôckou pre učiteľov etickej aj náboženskej výchovy.
Náboženská osobnosť sa stáva nástrojom evanjelizácie. Prináša nádej, ktorú čerpala od
Boha, rešpektuje druhých. Všade, kde sa nachádza, vyžaruje život evanjelia. Učí nás byť
veľkodušnými, prinášať radosť slovom a svedectvom do každého prostredia, v ktorom sa
nachádzame. Učí nás víťaziť nad ľahostajnosťou a individualizmom. Učí nás prijímať všetkých
bez predsudkov, bez diskriminácie a obmedzení, s láskou, dávajúc to najlepšie. Učí nás ísť v
ústrety tomu, kto potrebuje pozornosť, pochopenie, pomoc a priniesť mu blízkosť Božej lásky
prostredníctvom prejavov ohľaduplnosti, úprimnej, náklonnosti a lásky. Všetky spomínané
atribúty sú dôležité pri výchove mladého človeka.
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REKLAMA – JEJ CIELE A METÓDY (DETI V REKLAME)
Darina MACKOVÁ
Abstrakt
Téma príspevku je Reklama – jej ciele a metódy (Deti v reklame). Práca sa zaoberá popísaním
a vysvetlením témy Reklama – jej ciele a metódy (Deti v reklame) v tematickom celku Etika a ekonomické
hodnoty v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Cieľom práce je poukázať na vplyv reklamy a konzumného
spôsobu života na formovanie hodnôt a ovplyvňovanie postojov u detí. Práca je rozdelená do troch
kapitol. V prvej kapitole vymedzujeme základné pojmy témy Reklama – jej ciele a metódy (Deti v
reklame), druhá kapitola sa zaoberá vysvetlením teórie k tematickému celku a charakteristikou
konzumnej spoločnosti a v tretej časti sú načrtnuté možnosti inovácie témy Reklama – jej ciele a metódy
(Deti v reklame) v tematickom celku Etika a ekonomické hodnoty v nižšom sekundárnom vzdelávaní vo
vzťahu ku kurikulu etickej výchovy.
Kľúčové slová: reklama, manipulácia, etika, ekonomické hodnoty, konzumná spoločnosť

ÚVOD
Dnešný svet je až príliš pretechnizovaný, veď takmer všetko riadia stroje. Len ťažko by
sme si predstavili život bez elektriny, elektroniky, mobilov, počítačov, televízorov, internetu,
áut. Každý deň sledujeme rôzne programy v televízii, počúvame rádio, trávime čas na
internete, čítame noviny a časopisy. Jedným z každodenných javov nášho života sa stala
reklama.
Stretávame sa s ňou pri pozeraní televíznych programov, v rádiu, v novinách, na ulici,
zapĺňa naše schránky. Tak ako masové komunikačné prostriedky samy uplatňujú svoj veľký
vplyv, aj reklama, ktorá využíva tieto prostriedky ako nástroj, obsahuje veľkú, všade
prenikajúcu silu, schopnú ovplyvňovať postoje a správanie ľudí. Mnohí sú ňou presýtení,
niektorí ňou pohŕdajú, iní ju zbožňujú, no reklame sa chtiac – nechtiac podriaďujeme a žijeme
podľa modelov, ktoré nám ponúka. V dnešnej dobe reklama ovplyvňuje všetkých ľudí bez
rozdielu veku, pohlavia, vzdelania, vyznania, národnostnej príslušnosti. Či už pozitívne alebo
negatívne. Reklama sa dnes posúva z pozície len informovania a motivovania smerom
k totálnemu ovplyvňovaniu zákazníka. Reklamy nás nepriamo manipulujú a smerujú k tomu, čo
chcú a neboja sa na to využiť čokoľvek.
Súčasným a veľmi závažným je problém zneužívania detí v reklame a reklamou.
Reklama sa masívne snaží preniknúť do detského sveta, do škôl, škôlok, lebo si
kompetentní uvedomujú, že tam sa formujú spotrebiteľské návyky budúcich klientov
a konzumentov. Reklama ovplyvňuje ich jazyk a myslenie, devalvuje etické zásady a normy
a manipuluje ľudským vedomím a hodnotami. A to je dosť dôvodov na to, aby sa danej téme
venovala zvýšená pozornosť aj na hodinách etickej výchovy.
Záverečná práca s témou Reklama – jej ciele a metódy (Deti v reklame) je členená do
troch kapitol. Prvá kapitola vymedzuje základné pojmy, definuje reklamu, jej ciele, metódy,
prostriedky a tiež manipuláciu detí reklamou. V druhej kapitole sa rozoberá teória k danej
téme a konzumná spoločnosť. V tretej kapitole sú načrtnuté možnosti inovácie témy Reklama –
jej ciele a metódy (Deti v reklame) v tematickom celku Etika a ekonomické hodnoty v nižšom
sekundárnom vzdelávaní vo vzťahu ku kurikulu etickej výchovy.
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REKLAMA – JEJ CIELE A METÓDY (DETI V REKLAME)
Reklama je jednou z najstarších marketingových aktivít. Jej začiatky sú spojené so
vznikom tovaru a obchodu. O reklame do roku 1450 sú známe len fragmenty. Reklama – po
prvý raz sa slovo objavilo v anglicko-francúzskom slovníku z roku 1611 ako poľovnícky termín
(volať, vábiť sokol.a). Až v roku 1842 sa termín reklama dostal do Nemecka, kde pôvodne
znamenal prehnané trhové vychvaľovanie (sebechválu). V slovenčine znamená: vyvolávať,
vykrikovať, opakovať volanie, verejne niečo odporúčať, vychvaľovať. (Prachár, 1993)
Podľa profesora Ortegu je to kontrolovaný proces komunikácie neosobného charakteru,
ktorý sa snaží prostredníctvom masovo – komunikačných médií zoznamovať s produktom,
myšlienkou alebo inštitúciou určitý objekt informácie a taktiež vplývať na jeho predaj, či
akceptáciu. Iný pohľad na reklamu nám ponúka Oliviero Toscani, ktorý tvrdí, že: „Reklama je
navoňaná zdochlina. Reklama nepredáva výrobky ani myšlienky, ale falošnú, omamujúcu
predstavu šťastia.“ (Toscani, 1996, s.20)
Hradiská za reklamu považuje cieľavedomé komunikačné pôsobenie, ktoré sa zameriava
na určitú cieľovú skupinu. Jej úlohou je pomáhať pri utváraní postojov, názorov a zvyklostí,
vedúcich k žiaducim činnostiam. (Hradiská, 1998)
Vysekalová a Mikeš stručne vymedzujú reklamu ako „komunikáciu medzi zadávateľom
a tým, komu sú ponúkaný produkt či služby určené prostredníctvom nejakého média
s komerčným cieľom.“ (Vysekalová - Mikeš, 2007, s. 14)
Etický kódex (2007, s.3), vydaný Radou pre reklamu definuje reklamu ako „komunikačný
proces, uskutočňovaný za úhradu alebo inú protihodnotu, akýmkoľvek podnikateľským
subjektom alebo iným subjektom konajúcim v jeho záujme a s jeho vedomím alebo na jeho
pokyn, ktorého účelom je prostredníctvom komunikačných médií poskytnúť spotrebiteľovi
informácie o tovare a službách, nehnuteľnostiach, obchodnom mene, ochrannej známke
a iných právach a záväzkoch.“
Z definícií vyplýva, že spoločným menovateľom reklám je komunikácia, v ktorej ide
o sprostredkovanie informácií. V skutočnosti však ide o jednostranný informačný proces, pri
ktorom sa zveličujú kladné vlastnosti produktu a záporným sa cielene vyhýba. Možno povedať,
že reklama nám nie vždy poskytuje objektívne informácie. Reklamné zveličovanie má svoj cieľ
a tým je ovplyvňovanie potenciálneho spotrebiteľa. Komunikačné pôsobenie sa teda
neobmedzuje iba na prezentovanie informácií, ale snaží sa spotrebiteľa presviedčať,
ovplyvňovať a vyvolať u neho žiadanú reakciu.
Matúš a kol. rozoznáva dva druhy reklám podľa objektu, na ktorý sa zameriava.
A: PRODUKTOVÁ:
1. Informatívna – zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní prvotného dopytu po produkte
a tiež informuje o produkte
2. Presvedčovacia – má svoje opodstatnenie v konkurencii produktov, častokrát má až
donucovací charakter, jej cieľom je, aby spotrebiteľ uprednostnil jednu značku pred
druhou, lebo je najlepšia, najkvalitnejšia
3. Pripomínacia – podporuje a upevňuje produkty, ktoré sú už na trhu a stále sa vyrábajú
B: INŠTITUCIONÁLNA alebo IMIDŽOVÁ - využívajú ju väčšie významné spoločnosti a jej
úlohou je budovať dobré meno alebo imidž organizácie.
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Existuje tiež porovnávacia reklama, ktorá vyzdvihuje vlastnosti jedného produktu oproti
konkurencii a reklama posilňujúca, ktorá má utvrdiť zákazníka v správnosti svojej voľby. (Matúš
a kol., 2005)
Okrem plnenia ekonomickej funkcie, môže reklama vzdelávať a poskytovať rady do
života, stať sa modelom pre ich správanie, napr. reklama o zubnej paste dáva súčasne
informáciu o potrebe pravidelného čistenia si zubov. Stretneme sa však aj s reklamou, ktorá sa
neusiluje predať tovar, ale primárne sa zameriava na dôležité sociálne problémy. Sú to tzv.
sociálne reklamy. Týmto pojmom označujeme reklamy zamerané na spoločensky významné
témy. Pre označenie reklamy s prosociálnym účelom sa používajú rôzne označenia –
dobročinná reklama, nekomerčná reklama, humanitárna reklama. Môžeme sa stretnúť aj
s názvom reklama non – profit, či reklama verejného sektora.
Najdôležitejším cieľom reklamy je upútať príjemcu natoľko, aby si kúpil propagovaný
produkt. Je to však zložitý proces a tak ciele možno zhrnúť do troch bodov:
1. Informovať – INFORMATÍVNA FUNKCIA
2. Zaujať – FORMATÍVNA FUNKCIA
3. Vyzvať na akciu – AKTIVIZAČNÁ FUNKCIA
Pravdepodobnosť splnenia cieľov reklamy závisí od viacerých faktorov - umiestnenia
reklamy, jej vzhľadu, veľkosti, počtu videní, od opakovania reklamy, od vzbudenia záujmu,
udržaní viditeľnosti produktu na trhu čo najdlhšie.
Reklamný tvorca je v reklame úspešný vtedy, keď dokáže manipulovať inštinkty
a emócie. Ak chce získať veľké masy ľudí, musí používať kľúče k ich srdciam, k ich podvedomiu.
Najvhodnejšími nástrojmi na prezentáciu reklám sú médiá, z ktorých najpoužívanejšie sú :
1. PRINTOVÉ MÉDIÁ: - noviny, časopisy, neperiodické publikácie, bezplatné publikácie
(letáky) Ich výhodou je, že si ich čitatelia kupujú z vlastnej iniciatívy, vysoký náklad,
napr. letáky, dlhodobý a väčší účinok, napr. katalógy, telefónny zoznam.
2. TELEVÍZIA, ROZHLAS, ONLINE REKLAMY
3. TV- reklama zaberá najväčší podiel z reklamného trhu na Slovensku, vyznačuje sa
vysokým kreatívnym potenciálom a obrovskými investíciami do nej.
4. ROZHLAS – je vhodný na pokračovanie a podporovanie kampane z televízie. Jeho
výhodou je, že robí spoločnosť obrovskej mase ľudí. „Jedna tretina až polovica dospelej
populácie pravidelne počúva miestnu rozhlasovú komerčnú stanicu. Počet príjemcov je
teda veľký“. (Hingston, 2002, s. 98)
5. ONLINE REKLAMY – patrí sem webová prezentácia, reklamné maily, reklama na
webových stránkach. Ich benefitom je merateľnosť a interaktivita.
6. OUT-OF-HOME – tento pojem predstavuje spoločné označenie pre reklamy, s ktorými
sa spotrebiteľ stretáva mimo domova.
7. INDOOR (vnútorná reklama) – oslovovanie potenciálnych kupujúcich priamo v
obchodných centrách, napr. výklady, predajné stojany, plagáty, nálepky na podlahe
a tiež špecificky naaranžovaný a umiestnený tovar.
8. Na reklamné účely sa používajú aj rôzne suveníry – perá, zapaľovače, kalendáre, diáre,
tašky. OUTDOOR (vonkajšia reklama) – dáva veľký priestor kreativite a novým,
pútavejším prvkom v snahe ešte viac zaujať. Jej úspech závisí od umiestnenia
reklamných plôch.
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9. KINOREKLAMA – má k dispozícii veľkú plochu, je pôsobivejšia a divák ju nemôže
vypnúť.

DETI A REKLAMA
Zadávatelia reklám minú ročne stovky miliárd dolárov v celosvetovom meradle na
podporu konzumného spôsobu života. Reklama sa snaží ovplyvniť a prinútiť nás kúpiť si
produkt, ktorý nemusí byť kvalitný, alebo ho práve nepotrebujeme. Zadávatelia reklám majú
dve možnosti ako získať nových zákazníkov pre značku. Buď nahovárajú kupujúcich na svoju
značku, alebo ešte účinnejšie riešenie – svojimi reklamami oslovujú a získavajú malé deti, ktoré
majú k reklame kladný vzťah. Pochopili totiž, že príslušnosť k určitej značke, ktorá sa vytvára v
detskom veku, keď sú deti ľahko ovplyvniteľné, neskúsené, nadšené, dôverčivé, pretrváva až
do dospelosti. V ostatnom čase sa televízna reklama stala najčastejšie používaným
prostriedkom na oslovenie detského diváka a to vďaka tomu, že deti trávia pri televízii veľa
času a sú veľmi vnímavé. Hanuláková tvrdí: „Deti tvoria najflexibilnejšiu cieľovú skupinu, ktorá
najrýchlejšie mení svoje návyky. Zároveň najviac podliehajú vplyvu reklamných aktivít, najmä
televíznej reklamy.“ (Hanuláková, 2002, s.
Výrobcovia si uvedomili, že deti ako spotrebitelia zohrávajú na trhu dôležitú úlohu. Majú
totiž pri nákupoch veľký vplyv na rozhodnutia rodičov a dospelých .
DETSKÁ REKLAMA – tento pojem možno podľa Hanulákovej charakterizovať ako
„reklamu, ktorá je orientovaná na deti alebo reklamu, v ktorej účinkujú deti, resp. oboje. Pod
reklamou orientovanou na deti sa pri tom rozumie reklama na produkty, ktoré sú primárne
určené deťom (napr. hračky) a tiež reklama, ktorej cieľom je buď osloviť deti, aby ovplyvňovali
rodičov pri nákupe (napr. reklama na auto), alebo vychovávať z detí potenciálnych
spotrebiteľov (napr. reklama na potraviny, pracie prášky, bankové produkty a pod.), prípadne
oboje.“ (Hanuláková, 2002, s. 100)
Jednoznačným cieľom detskej reklamy je vytvorenie citového vzťahu medzi výrobkom
a detským príjemcom. Tvorcovia reklám dobre ovládajú psychológiu dieťaťa a poznajú
jednotlivé vývojové etapy. Vedia, že svet detí medzi 3. – 6. rokom veku je zastretý oparom
rozprávok a tajomna. Deti nerozlišujú, čo je skutočne reálne a čo reálne nie je. Vnímajú však
dobro a zlo. V tomto veku deti veria mnohému z toho, čo im ukáže reklama. Pozornosť
sústredia na svoje vlastné priania a chcú všetko, čo sa im páči. Pre mladší školský vek je
dôležité opakovaním reklamy ich utvrdzovať v tom, že je samozrejmé danú vec mať. Deti sa
potom v škole vystatujú, čo kto má nové – mobil, značkové oblečenie, moderné hračky.. Nie je
ľahké viesť deti k tomu, aby sa nevystatovali, nezávideli si. Staršie deti (10 – 14 r.) sa
odpútavajú od svojich rodičov, silno sa viažu na kamarátov, identifikujú sa so svojimi vzormi.
Ich svet tvorí najmä televízia, kamaráti, šport, hudba, počítačové hry, internet, mobilný telefón.
V tínedžerskom veku sa formujú postoje, názory, hodnotový systém, životný štýl. Mládež má
bližšie k internetu, no reklamu vníma hlavne prostredníctvom televízie. Preto hrdinovia reklám
a filmov nosia značkové oblečenie, popíjajú značkové nápoje a sadajú do auta s logom
natočeným do kamery.
Trendom súčasnosti je stierať rozdiely medzi detstvom a dospelosťou. Deti a mladiství sú
každý deň konfrontovaní s reklamným svetom a majú teda prehľad o značkách, rôznych
produktoch a novinkách na trhu, čím ovplyvňujú aj nákupné správanie rodičov a tým sú
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významným trhovým segmentom. Podľa Hanulákovej (2002) Segment detí býva označovaný
ako multimediálny trh alebo tri trhy v jednom a to :
1. Deti ako primárny trh. Deti vytvárajú jeden veľký spoločný trh so svojimi právami.
Investujú peniaze na uspokojenie vlastných potrieb a želaní. Kupujú si sladkosti,
časopisy, CD, čím uspokojujú vlastné potreby a želania.
2. Deti ako sekundárny trh – ovplyvňujú nákupné rozhodnutia v rodine tým, že žiadajú
rodičov o kúpu konkrétneho produktu alebo rodičia zohľadňujú preferencie svojich
detí.
3. Deti ako potenciálny trh. Tie budú v dospelosti nakupovať kávu, finančné produkty,
dovolenky, auto samy pre seba a predstavujú tak potenciálny trh.
Hanuláková (2002) nás upozorňuje na flexibilitu reklamných odborníkov, ktorí okrem
tradičných reklám využívajú aj ďalšie marketingové a komunikačné metódy a prostriedky.
Zakladajú tzv. detské kluby, ktoré deťom zabezpečujú pocit vlastnej identity a približujú im svet
dospelých. Deti sa stávajú majiteľmi členských preukazov, zasielajú im ponukové listy, katalógy,
časopisy, ktoré sú v skutočnosti inzerciou, prostredníctvom ktorej si propagujú vlastné výrobky.
Rozšírenou a populárnou metódou na podporu predaja sú napríklad kreslené postavičky či
rozprávkové bytosti, ktoré sú bonusom k jednotlivým produktom. Využíva sa tiež zásielkový
obchod, sponzoring programov a časopisov. Žiaľ marketing prekračuje aj brány škôl, dostáva sa
do školského prostredia, kde zasahuje naraz tri segmenty – dieťa, učiteľ, rodič. Veľkú úlohu v
šírení reklám zohráva internet. Deti sú reklamami silne ovplyvňované, preto je dôležitá
regulácia reklamy zákonmi a etickým kódexom.

DETI V REKLAME
Deti nie sú len cieľovou skupinou reklamy, ale často v nej sami vystupujú. V reklame
vystupujú deti rôzneho veku v závislosti od cieľovej skupiny, ktorej je reklama určená. Výskumy
potvrdili, že reklama, v ktorej účinkuje dieťa alebo zviera, ľahšie upúta pozornosť.
V reklamách, ktoré nás ubezpečujú o zdraví a pohode dieťaťa, ak budú používať dané
produkty, vystupujú malé bábätká. Deti predškolského veku sú najčastejšie obsadzované do
reklám na hračky, či zaručene „zdravé potraviny“- čokol.ády plné mlieka, sladké nátierky či
sladené nápoje, ktoré sú najlepšie pre ich zdravý rast a vývin. V pubertálnom veku zas deti
prezentujú oblečenie, kozmetiku, technické novinky. Samozrejme, že tieto produkty sú
najmodernejšie, najtrendovejšie. Žiaľ, deti ako aktéri sa často zneužívajú aj pri produktoch,
ktoré nie sú primárne určené deťom. Pochopiteľne, veď reklama, v ktorej je aktérom milé
dieťa, väčšinou blonďavé, s tvárou anjelika, ľahšie upúta pozornosť. Zákerné spôsoby
získavania detského spotrebiteľa sa môžu odraziť v jeho hodnotovej orientácii. Deti a mládež
sú považované za zraniteľnú skupinu, ktorá si vyžaduje zvláštnu ochranu. To platí aj pre oblasť
marketingu, v ktorej je dieťa cieľom pre výrobcov pre svoju neskúsenosť, dôverčivosť, naivitu
a nadšenie.
Reklama, ktorej cieľovou skupinou sú deti samotné, či detská práca pri nakrúcaní reklám
(často ide o desiatky hodín v tempe a podmienkach vyčerpávajúcich aj dospelých), je neetická.
Čo je vlastne DETSKÁ PRÁCA?
Organizácia OSN pre ochranu detí a ich práv UNICEF charakterizuje detskú prácu ako
prácu oberajúcu dieťa o detstvo, potenciál, dôstojnosť a tým porušuje základné práva detí
podľa platného Dohovoru o právach dieťaťa, prijatého Valným zhromaždením OSN 20.
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novembra 1989. Ide hlavne o prácu, ktorá je nebezpečná z mentálneho, fyzického, sociálneho
a morálneho hľadiska a tiež o prácu, ktorá im porušuje právo na vzdelanie a bráni im v školskej
dochádzke. Extrémne nebezpečné formy detskej práce sú tie, ktoré ohrozujú ich zdravie po
fyzickej, mentálnej a morálnej stránke. Sú to napr. otroctvo, detská prostitúcia, pornografia
a nezákonné aktivity ako produkcia a pašovanie drog, zakázaný obchod. Vo svete pracuje na
základe údajov UNICEFu (2008) až 215 miliónov detí. Povinnosťou štátu je, aby práva všetkých
detí boli dodržiavané. V Dohovore o právach dieťaťa (1989) sú uvedené jednotlivé práva detí. V
1. časti článok 32 hovorí o detskej práci. Deti nesmú pracovať – deti by nemali byť zneužívané
na pracovné aktivity. Narušuje sa tým ich harmonický vývin. Dieťa má právo na ochranu pred
prácou, ktorá ohrozuje jeho zdravie, výchovu alebo rozvoj. Vo svete dochádza veľmi často
k porušovaniu tohto práva. . Detské práva formou detskej práce sú porušované na plantážach v
Afrike či v Ázii, kde deti pracujú v nevyhovujúcich podmienkach pri zbere čaju, kakaa, kávy,
bavlny často 10 – 12 hodín denne a pritom sú ponižované a týrané. Ročne mnoho detí umrie v
dôsledku nevyhovujúcich pracovných podmienok. s detskou prácou sa však nestretneme len v
najmenej rozvinutých krajinách sveta, ale aj vo vyspelých ekonomikách. Deti sú vo vyspelých
štátoch využívané ako marketingový prostriedok – pre oblasť reklamy, kde pôsobia ako magnet
pre zvyšovanie predaja výrobku či služby. Deti sú tak zneužívané ako nástroj komerčného trhu.
Komercionalizáciou trhu chápeme schopnosť prenikania nových myšlienok a nápadov na trh,
čo v konečnom dôsledku má za následok aj porušovanie detských práv, najmä prostredníctvom
nevhodnej reklamy. Účinkovanie v reklame je tiež istý druh práce a tak je otázne či je etické
zamestnávať deti v reklame.
Právne a etické normy vzťahujúce sa na deti a mládež sú prísnejšie než tie, ktoré sa
týkajú dospelých. Na Slovensku pracuje orgán samoregulácie reklamy Rada pre reklamu (RPR),
ktorej hlavným cieľom je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na našom území šírila čestná,
slušná, legálna, decentná a pravdivá reklama. Rada pozostáva z členov, ktorí sa zaviazali
dodržiavať kódex Etické zásady reklamnej praxe v SR. Za dodržiavanie kódexu sú zodpovední
najmä zadávatelia reklám, reklamné agentúry a prevádzkovatelia médií.
V kódexe sú uvedené základné požiadavky na reklamu: reklama nesmie porušovať
právne predpisy, musí byť slušná, čestná, zodpovedná voči spotrebiteľovi, nesmie byť v
rozpore s dobrými mravmi, nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť, nesmie
nabádať na protizákonnú činnosť, nesmie byť skrytá a nemôže podporovať diskrimináciu. Ďalej
kódex vymedzuje špecifické pravidlá pre reklamu na potraviny, alkohol, tabakové výrobky,
lieky, zásielkový predaj, používanie štátnych symbolov, zasielanie informácií pomocou MMS,
SMS, e – mailom a vymedzuje tiež pravidlá pre reklamu pre deti a mládež. V kódexe sa napr.
uvádza, že účinkujúce dieťa v reklame nesmie v hovorenom alebo v písanom texte nabádať iné
dieťa alebo dospelého, aby si výrobok kúpili. Siedma hlava v Etickom kódexe reklamnej praxe
(2010) je venovaná maloletým a článok 49 pojednáva o zásadách bezpečnosti, ktoré je
potrebné dodržiavať pri účinkovaní maloletých v reklamách. Na ochranu maloletých
a mladistvých v oblasti reklamy dohliada Rada pre reklamu.
Pri porušení tohto kódexu, musí byť reklama stiahnutá z vysielania alebo tlače. Zákon
o reklame č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov vymedzuje, v ktorých situáciách
nesmie byť mladistvý či maloletý použitý v reklamnom spote (napr. propagácia alkoholických
a tabakových výrobkov).
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ K TÉME REKLAMA – JEJ CIELE A METÓDY
Niet takej oblasti ľudskej činnosti, kde by sme nepotrebovali poznatky ekonómie. Aj
téma Reklama je integrovaná do aplikačnej témy na 2. stupni ZŠ Etika a ekonomické hodnoty, v
ktorej sú žiaci poučení o ekonomických vzťahoch, možnostiach a obmedzeniach. A tiež sa
snažíme o pozitívne ovplyvnenie ich postojov k ekonomickým hodnotám.
Vajda etiku chápe ako vedu o morálke, t.j. ako vedu o morálnych činnostiach, morálnych
vzťahoch a o morálnom vedomí. (Vajda, 1993)
Pojem etika zaviedol Aristoteles ako označenie pre analýzu ľudského správania. Od
antiky patrí k úlohám etiky, aby odpovedala aj na ekonomické otázky.
Podľa Klopfera slovo etika pochádza z gréčtiny. Je odvodené od slova éthos, ktoré má
dvojaký význam: vzťahuje sa jednak na viditeľné správanie ľudí navonok a tiež na myslenie,
cítenie, vôľu a charakter konkrétneho človeka. (Klopfer, 1994) Vajda etiku poníma ako vedu
o morálnych činnostiach, morálnych vzťahoch a o morálnom vedomí. (Vajda, 1993) Etzioni
predstavuje etiku ako vedu o mravnosti, ktorá sa zaoberá mravnými princípmi. Je to
spoločenská veda, ktorej predmetom skúmania je morálka. (Etzioni, 1995)
MORÁLKA je súborom mravných zásad, postojov, pravidiel. Vajda vo svojej knihe Etika
predstavuje princípy morálneho správania sa človeka. Ide o princíp humanizmu, princíp
spravodlivosti a rovnosti a princíp čestnosti a svedomitosti. (Vajda, 1993)
1. Princíp humanizmu – predstavuje lásku človeka k človeku, lásku a úctu k ľudstvu,
národu, k vlasti, etnikám. Je tiež úctou k právam iných ľudí, rešpektom k slobode.
2. Princíp spravodlivosti a rovnosti – ide o mieru rozdeľovania hodnôt, rozdeľovania
pochvál za dobrú činnosť a odsúdení za zlé skutky. „Nerob iným to, čo by si sám
nechcel, aby iní robili tebe.“Princíp zaznáva delenie ľudí, ich diskrimináciu, je proti
násiliu a egoizmu.
3. Princíp čestnosti a svedomitosti – svedomitosť korešponduje s disciplinovanosťou,
sebadisciplínou k plneniu povinností. Je prejavom dochvíľnosti, principiálnosti,
angažovanosti na strane dobra proti zlu. (Vajda, 1993)
Čestnosť či poctivosť – Hlinka ju pokladá za jednu z najvzácnejších cností, lebo je
zriedkavá a zahŕňa v sebe mnoho iných cenných vlastností. Poctivosť odmieta dvojakosť,
dvojtvárnosť a je teda pravdovravnosťou, otvorenosťou, odmietnutím falše a klamu. Poctivosť
ako svedomitosť predstavuje nevyhýbanie sa problémom, angažovanie sa za ľudskosť, je
odmietnutím vypočítavosti. Znamená tiež kritickosť k iným, náročnosť k nim i k sebe. Odmieta
akékoľvek privilégiá a usiluje o spravodlivosť voči iným i sebe. Odmieta falošnú solidaritu
a falošné kamarátstvo. (Hlinka, 1994)
Lisý a kol. chápu ekonómiu ako spoločenskú vedu, ktorej úlohou je skúmať ako
spoločnosť i jednotlivci využívajú obmedzené zdroje na výrobu tovarov a služieb, ako sa
vyprodukované hodnoty rozdeľujú, vymieňajú a spotrebúvajú. (Lisý a kol., 1998)
Etzioni vníma ekonómiu ako spoločenskovednú disciplínu, v ktorej sa ekonóm zamýšľa
nad otázkou „Ako by mal človek žiť?“a táto otázka je považovaná za základnú otázku etiky.
Tradícia etického rozmeru v ekonómii je stará. Nachádzanie etických princípov súviselo
s hľadaním spravodlivosti a spravodlivého usporiadania spoločnosti. (Etzioni, 1995)
Podľa Gondu je vzťah ekonómie a etiky vzťahom trhu a morálky. Tento vzťah nie je
protirečivý, je doplňujúci a vzájomne sa podmieňujúci. Medzi ekonómiou a etikou existuje
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synergický efekt. Ekonóm stanovuje efektívny spôsob dosiahnutia vytýčeného cieľa a etika
posudzuje morálnosť cieľa. Ekonómia si všíma racionálne, etika emotívne rozhodnutia človeka.
Cieľom ekonómie je efektívne dosiahnutie cieľov výberom vhodných prostriedkov, etika kladie
dôraz na ľudskú dôstojnosť. (Gonda, 2008)
Je veľmi dôležité, aké hodnoty postavíme na prvé miesto našej hodnotovej stupnice. Ak
sú to veci, ktoré sa dajú kúpiť za peniaze, potom naše celoživotné úsilie sústredíme na
ekonomické hodnoty. Prepych, luxus, pohodlie, drahé autá, progresívne stupňovanie ľudských
potrieb, narastajúca masa konzumentov a bludný kruh ponuky a dopytu, to sú črty spoločnosti
obľubujúcej konzum.
Konzumná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej sú aktivity a úsilie ľudí zamerané na
zhromažďovanie, ale aj spotrebu materiálnych statkov. Spotreba je jedna z najcennejších
hodnôt, ktorá je dôležitým kritériom posudzovania spoločenskej prestíže jedinca a meradlom
spoločenského úspechu. Spotreba je v konzumnej spoločnosti chápaná ako tá správna a hlavná
odmena za prácu a zároveň je aj zmyslom a cieľom. (Scruton, 1999)
Spotreba je motorom ekonomického štátu, poháňa ekonomický rast. Spotreba
a vlastníctvo je priamo viazané na súčasnú trhovú ekonomiku, ktorej podmienkou dobrého
fungovania je konzum. Tento novodobý fenomén sa dostáva do všetkých aspektov ľudského
života: psychických, sociálnych, ekonomických, politických, environmentálnych.
KONZUMIZMUS je ideológia, stotožňujúca osobné šťastie s nákupom a hromadením
predmetov a pôžitkov. Konzumná ekonomika stojí na princípe rastu prosperity neustále sa
zvyšujúcou spotrebou. Na tom nie je nič zlého. Každá ekonomika musí byť v zásade konzumná,
lebo ak by nikto od nikoho nič nekupoval, nikto by sa neuživil. Problém vzniká vtedy, keď
ľuďom nestačí, že sa uživia a začnú chcieť bohatnúť. Rozdiel medzi uživením a bohatnutím nie
je ekonomický, ale psychologický problém a spočíva v tom, ako má človek nastavené svoje
potreby. Do akej miery mu stačia hmotné statky, ktoré vlastní a užíva si a do akej miery ich
potrebuje hromadiť.
Erich Fromm vo svojej knihe Mít nebo být? predstavuje modusy „mať“a „byť“, ktoré sú
akýmsi prepojením medzi ekonómiou a etikou. Fromm tvrdo kritizuje trhové hospodárstvo,
ktoré sa silno zameriava na „mať“. Ľudia sa ženú za majetkom, mocou, vlastníctvom,
konzumným spôsobom života. Vlastnenie predmetov im dáva pocit plnohodnotnej existencie.
Podľa Ericha Fromma človek v mene tejto filozofie volí existenčný modus „mať“, ktorý
vyjadruje takú životnú orientáciu voči sebe a svetu, ktorá je vzťahom privlastňovacím
a majetníckym. Tento postoj potom určuje jeho myslenie, cítenie a jednanie. (Fromm, 2001)

KONZUMNÝ ČLOVEK
Je tu kvôli veciam. Je tu pre majetok a jeho zhromažďovanie. Súčasného človeka Fromm
pomenováva „homo consumens“. Takýto človek si chce plniť túžby a v tom ho podporujú
výrobcovia za výdatnej pomoci reklám, ktoré mu pomáhajú k pocitu šťastia, ktoré je ale veľmi
krátke. Konzumný človek ani nepostrehne skrytý presun vo vlastníckych právach. Postupom
času nie on, ale veci vlastnia jeho. Zaniká jeho identita, rúca sa mu svet a stráca zmysel života.
Konzumného človeka možno charakterizovať ako človeka povrchného, nestabilného a ľahko
zraniteľného. Je človekom, ktorému už nestačí len mať, ale ktorý túži mať stále viac a viac, chce
si svoj majetok zväčšovať v snahe zaistenia si potlesku, spoločenskej prestíže a závisti.
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HODNOTOVÁ KRÍZA
Posilňuje sa trhový mechanizmus, orientovaný na produkciu spotrebného tovaru.
Výsledkom je neustála potreba vlastnenia i nakupovania, podporovaná zo strany výrobcov.
Toto všetko pod heslami „zvýšenia“životnej úrovne a „kvality“života. Egoizmus človeka je
konzumom naplno podporený a on chce mať čo najviac, a pritom nehľadí na to aké škody
týmto pácha na sebe, svojich blízkych a prírode. Výsledkom takéhoto prístupu je
poprehadzovanie hodnôt v hodnotovom rebríčku. Ľudia si prestávajú vážiť tradičné hodnoty.
Hodnoty spojené s rodinou, citmi, vzdelanie a zdravie ustupujú a do popredia sa dostávajú
hodnoty podporujúce konzumný spôsob života, materiálno – drahé autá, technické
vymoženosti, značkové oblečenie. Súčasná konzumná spoločnosť oberá človeka o schopnosť
tvorby hodnôt v medziľudských vzťahoch. Aj priateľstvá nevznikajú na základe dôvery,
úprimnosti, vzájomných sympatií, ale najdôležitejším kritériom je kto čo vlastní. „Zdrojom
hodnotového smerovania konzumnej spoločnosti je teda konzumizmus či tendencia ku
konzumnému spôsobu života spojená s preceňovaním významu spotreby hmotných statkov,
vyúsťujúcu až v samoúčel „spotreby pre spotrebu“, keď konzum materiálnych statkov ako
dominantný kult je hodnotou a meradlom sociálneho úspechu, spoločenského postavenia či
spoločenského obdivu a uznania. Ľudia nie sú hodnotení podľa toho „akí sú“, či dobre robia
dobré veci, ale podľa toho „čo vlastnia“a ako konzumujú.“ (Šekot, 2012) Predstava blahobytu
bola pre ľudstvo atraktívna už v dávnej minulosti, avšak súčasná éra globalizácie so sebou
priniesla hodnotový systém, kde materiálna povrchnosť hrá jednu z hlavných úloh konzumnej
spoločnosti. Možno skonštatovať, že sprievodným znakom konzumnej spoločnosti je
vyhasínanie citov a strata ľudských hodnôt.
Dnešná doba je typická odcudzením človeka od prírody. Žijeme v mediálnom svete, ktorý
tendenciu spotreby a jej následkov naplno podporuje. Konzumizmus ako rozsiahla,
samoúčelná, prevažne márnotratná hmotná a duchovná spotreba vedie k presadzovaniu
výrobkov na jedno použitie a k cielenému skracovaniu ich životnosti. Zavádzaním nevratných
obalov všetkého druhu tento spôsob života spôsobuje veľké škody na našom životnom
prostredí. Keďže nakupovanie sa stalo životným štýlom konzumného človeka a v nákupných
centrách, ktoré sa stali akýmisi svätostánkami, trávi všetok svoj voľný čas, je dôležité poukázať
aj na problémy, ktoré súvisia s výstavbou nákupných centier. Dochádza k devastácii prírody,
životného prostredia, ničí sa tradičná štruktúra miest, prichádzame o vzácne historické
pamiatky. Nevzhľadné obrovské budovy narúšajú celkový dojem miest a výstavbou
hypermarketov v malých mestách krachujú a prichádzajú o prácu maloobchodníci.
Dostupnosť materiálneho nadbytku (spotrebného tovaru) človeku umožní rozšíriť oblasť
vlastnenia aj na priateľstvo, zdravie, cestovanie, umelecké predmety, Boha. (Fromm, 2001)
z Frommových úvah vyplýva, že nie je dôležité byť priateľský, ale mať veľa priateľov,
necestujeme len aby sme poznávali, ale aby sme mali čo najviac zážitkov, nejde o to milovať,
ale aby sme mali niekoho lásku. z uvedeného vyplýva, že predmetom konzumu sa stávajú
nielen materiálne hodnoty, ale aj abstraktné a duchovné. Podľa Fromma človek v moduse
„mať“vlastne ani nemusí byť „boháč“. Tento človek upína svoj život na pôžitky, ktoré sú však
krátkodobé a musia byť stále silnejšie. Fromm to definuje ako tzv. „dráždenie“. Vlastnenie
a bytie sú podľa neho dve základné dimenzie ľudského prežívania a podľa toho, ktoré z nich
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prevažuje, môžeme hovoriť aj o charaktere konkrétneho človeka, o jeho vlastnostiach,
postojoch k životu, k jeho prežívaniu. Vlastnícka orientácia sa vyznačuje potrebou mať. Modus
„byť“sa týka našich zážitkov, skúseností, každodenného prežívania rôznych situácií. Byť
znamená fungovať, existovať v jednote so svetom a tvorivo realizovať svoje schopnosti. Fromm
vytyčuje proti dimenzii „mať“dimenziu „byť“, ktorá podľa neho napĺňa človeka ľudskosťou viac
ako dimenzia „mať“, ktorá predstavuje odcudzenie človeka. Aj pápežská encyklika Centisimus
annus buduje na dimenzii „byť“. Otázkami bytia sa zaoberá filozofický smer – ontológia.

INOVÁCIA TÉMY REKLAMA – JEJ CIELE A METÓDY (DETI V REKLAME)
Prastará múdrosť hovorí, že „prameňom všetkého zla je láska k bohatstvu.“Hlavným
výchovným zámerom tejto témy je pochopiť, že peniaze sú len inštrumentálnou hodnotou,
teda prostriedkom a tak sa k nim treba správa
Prechod od plánového hospodárstva na trhovú ekonomiku vyvolal potrebu väčšej
informovanosti ľudí v ekonomickej oblasti. Vznikol. dopyt po ekonomickom a spotrebiteľskom
vzdelávaní, ktoré sa uskutočňuje ako súčasť formálneho vzdelávania (občianska náuka, etická
výchova), neformálneho vzdelávania (prostredníctvom mimoškolských aktivít) a informálneho
vzdelávania (pôsobením rôznych druhov médií).
Takéto vzdelávanie je dôležité z hľadiska vytvárania systému hodnôt. Formovanie
hodnotovej orientácie je hlavným cieľom aj vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty. Veľké
možnosti v oblasti výchovy k hodnotám dáva práve etická a náboženská výchova. Ambíciou
etickej výchovy je výchova jedinca, ktorému budú vlastné také hodnoty ako dobro, ľudskosť,
zodpovednosť, tolerancia, pracovitosť, spravodlivosť, iniciatívnosť, čestnosť, sloboda. Aby
výchova bola komplexná, nesmieme ju zužovať len na vzdelávaciu oblasť Človek a hodnoty, ale
formovanie postojov a hodnôt sa uskutočňuje aj v iných predmetoch, v rámci
medzipredmetových vzťahov, cez prierezové témy – osobný a sociálny rozvoj, mediálna
výchova, environmentálna výchova.
Obsah etickej výchovy je podľa Štátneho vzdelávacieho programu Etická výchova Príloha
ISCED 2 orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele.
Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach a šiestich aplikačných témach.
Jednou z aplikačných tém je Etika a ekonomické hodnoty.
V kurikule etickej výchovy sú pre nižšie sekundárne vzdelanie v tematickom celku Etika
a ekonomické hodnoty uvedené nasledujúce ciele:
1. umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami,
s pravdou a dobrým menom .
Tento cieľ môžeme dosiahnuť nielen v téme Reklama – jej ciele a metódy, ktorá sa
vyučuje v rámci tematického celku Etika a ekonomické hodnoty, ale tiež v témach Ľudská
dôstojnosť, Komunikácia, Pozitívne hodnotenie druhých, Zdravý životný štýl, Etické aspekty
ochrany prírody, Empatia, Asertivita, Pozitívne vzory, Prosociálnosť, Pomoc, darovanie,
solidarita.
2. Rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, byť schopný
kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.
Aj tu je široká škála pedagogického pôsobenia v rámci tematických celkov –
Masmediálne vplyvy, Úcta k sebe a druhým, Závislosti, ktoré nás ohrozujú, Zdravý životný štýl,
Tolerancia. Život, telesné a duševné zdravie.
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3. Identifikácia hodnôt – dobro, spravodlivosť, iniciatíva, príroda, sloboda, tolerancia,
zodpovednosť. (Štátny vzdelávací program, 2011)
V Štátnom kurikule sa prezentuje ako cieľ tematického celku Etika a ekonomické
hodnoty, že žiak vie vymenovať „ekonomické cnosti“. Úlohou etickej výchovy však nie je
pomenovávať pojmy a vysvetľovať vzťahy medzi nimi, ale zameriavať sa na schopnosť kriticky
hodnotiť a skvalitňovať svet, v ktorom žijeme, lebo poslaním etickej výchovy je vychovať
osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode,
spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto.
V téme Reklama – jej ciele a metódy je nutné naučiť žiakov vnímať reklamu ako formu
komunikácie, ako informačný zdroj, ktorý orientuje zákazníka v ponuke, ale môže ho ovplyvniť
a tým aj obmedzovať. Danú tému môžeme integrovať aj do obsahu tematických celkov
Komunikácia, Tvorivosť a iniciatíva, Vyjadrovanie citov, Empatia. Veľmi dôležité je naučiť žiakov
zaujať kritický postoj k reklamám, aby nebrali bezhlavo všetko, čo sa im servíruje
prostredníctvom reklám. Je potrebné zoznámiť ich s funkciami, technikami a nástrojmi, ktoré
reklamní tvorcovia používajú v snahe ovplyvniť chovanie spotrebiteľov, teda poukázať na
manipuláciu reklám a tiež na neetické reklamy a nedodržiavanie etického kódexu. Pekne sa to
dá využiť aj v tematických celkoch Asertivita, Ľudská dôstojnosť, Etika a ekonomické hodnoty,
Etické aspekty ochrany prírody či v témach Masmediálne vplyvy, Zdravý životný štýl. Deti by
sme mali naučiť, že nie každá reklama spĺňa etické a morálne kritériá a takéto reklamy majú
negatívny dopad na psychický a sociálny vývin mladých ľudí, ktorí na základe reklám posudzujú
vlastný vzhľad, spoločenské postavenie, materiálne zabezpečenie, vyvolávajú v nich pocit
menejcennosti, keď nevlastnia veci, ktoré im reklama ponúka (Dôstojnosť ľudskej osoby,
sebaúcta, Život, telesné a duševné zdravie). Negatívne môže vplývať reklama aj na rozvoj
osobnosti – keď mám problém, alkohol to vyrieši, keď niečo chcem, tak si to vezmem.
Nezanedbateľný je aj dopad reklám na finančnú oblasť, keď človek nepremyslene míňa svoje
ťažko zarobené peniaze na veci, ktoré vlastne ani nepotrebuje. Tento negatívny vplyv reklamy
na finančný rodinný rozpočet môžeme výchovne použiť v tematickom celku Rodina, v ktorej
žijem. V oblasti morálnej a etickej je to najmä zneužívanie detí v reklame. A práve pri
reklamách by sme mali zvažovať dopad na deti a mládež a podporovať ich zdravý vývoj, preto
je nesmierne dôležité vychovať z nich asertívnych ľudí, kritických divákov, rozvíjať v nich
kritické postoje k médiám s dôrazom na morálku, lebo ako poznamenal pápež Ján Pavol II.:
„Nikto sa dnes nemôže dostať spod vplyvu reklamy“, len musíme byť pripravení kriticky ju
prijímať. Pre objektívnosť je potrebné spomenúť aj užitočnosť reklám a ich morálny význam,
hlavne pri propagácii posolstiev a výziev rôznych dobročinných sociálnych organizácií, ktoré
podporujú toleranciu, vlastenectvo, súcit, službu trpiacim a chorým, ktoré užitočne
vychovávajú a stimulujú ľudí. Humánne reklamy možno využiť v tematických celkoch
Prosociálnosť, Prosociálne správanie – darovanie, pomoc, solidarita, Dôstojnosť ľudskej osoby,
Reálne a zobrazené vzory, Empatia, Tolerancia.
K dosiahnutiu stanovených cieľov nám pomôže inovácia tematického celku a učebného
obsahu, predovšetkým prepojením s reálnym životom, prechodom k tvorivému riešeniu
problémov, získaním komunikačných zručností, kladením dôrazu na pozitívne ľudské hodnoty,
zdravý životný štýl, preferovaním životného štýlu „BYŤ“pred „MAŤ“, podporovaním
ekologických aktivít na ochranu životného prostredia, nácvikom asertívneho správania. Na
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pozitívne ovplyvnenie postojov k ekonomickým hodnotám a cnostiam volíme vhodné metódy
a formy práce, pomôže nám využívanie moderných technológií, problémového vyučovania,
tvorivých úloh, tvorivých aktivít (napr. tvorba reklám, reklamných sloganov, letákov), realizácia
projektového vyučovania, multimediálnej výučby.

VÝCHOVA K EKONOMICKÝM HODNOTÁM A SPOTREBITEĽSKÉMU SPRÁVANIU
Vytvorenie si vzťahu k peniazom, k ekonomickým hodnotám je dôležitou križovatkou na
ceste jedinca. Tu sa rozhoduje, aké hodnoty sú pre neho dôležité, čo postaví na najvyššiu
priečku svojho hodnotového rebríčka. Pokiaľ sú to veci, ktoré sa dajú kúpiť za peniaze, potom
jeho celoživotné úsilie bude sústredené na ekonomické hodnoty, teda si vytvára životný štýl
„MAŤ“a všetky ostatné, prosociálne, ľudské hodnoty a životný štýl „BYŤ“nehrá v jeho živote
žiadnu rolu. Symbolom ľudského šťastia sa stáva majetok a materiálne veci, spotreba je v
živote prvoradá, stáva sa životným štýlom. Žiaľ, kvalita človeka sa dnes meria jeho kúpnou
silou. Ak sa peniaze stanú najvyššou prioritou v živote mladého človeka, má to rozhodujúci
vplyv aj na výber budúceho povolania. V kurze sú dobre platené profesie – manažéri, bankári,
moderátori, počítačoví experti, kým povolania málo atraktívne z finančného hľadiska a nízkeho
spoločenského statusu ostávajú nepovšimnuté – učitelia, výchovní pracovníci, sociálni
pracovníci. Konzumná spoločnosť núti ignorovať všetko, čo sa nedá zmerať ekonomickými
alebo materiálnymi meradlami. Reklama aktívne podporuje konzumný spôsob života. A my
vieme aký zlý vplyv má konzumný spôsob života na naše životné prostredie – obrovská
spotreba prírodných zdrojov, nadmernou produkciou prílišné znečisťovanie vôd, vzduchu, pôdy
a následne vznik nadmerného odpadu. Významné miesto by mala zaberať výchova detí
k ochrane životného prostredia, budovať v nich kladný postoj k ekológii a všetkému živému.
Výchova k ekonomickým hodnotám umožňuje poznanie vonkajšieho sveta prostredníctvom
spotreby a ekonomiky, učí deti robiť správne rozhodnutia v ekonomickej a environmentálnej
oblasti, integruje mladých ľudí do reality každodenného života.

ZÁVER
Reklama je všadeprítomná a v dnešnej dobe sa stáva nezanedbateľnou súčasťou nášho
života. Vnímame ju omnoho intenzívnejšie ako pred niekoľkými rokmi a to predovšetkým
vďaka intenzívnemu rozvoju médií a ich vplyvu na nás. Iba málokto sa dokáže ubrániť vtieravej
a premyslenej reklame, ktorá ponúka lákavé sľuby, osobitú kvalitu, zaručený úspech.
Reklama predstavuje veľmi veľký impulz aj pre výchovu, lebo sprostredkúva nielen
informácie o predmetoch, ale obsahuje v sebe aj skryté významy, prezentujúce isté hodnoty,
normy, životný štýl. Reklama núti človeka spotrebovať možné i nemožné, vytvára v spoločnosti
nepravé potreby a umelé priania, nabáda ku konzumu, ktorému podlieha čoraz viac detí
a mládeže. Téma Reklama – jej ciele a metódy (Deti v reklame) sa nám z tohto pohľadu javí ako
veľmi aktuálna, pretože reklama prezentuje rôzne „pseudohodnoty“a ovplyvňuje hlavne malé
deti, ktoré sú pre tvorcov reklám pre svoju naivitu ľahko manipulovateľné a ovplyvniteľné.
Malo by nám záležať na tom, aby sa deti nestali „ľahkými terčami“nekalých praktík trhu, čo
možno ovplyvniť ochranou, no aj výchovou. Myslíme si, že je potrebné venovať zvýšenú
pozornosť výchove k ľudským hodnotám. Múdrosť, viera, pokora, skromnosť, láska, úprimnosť,
..to v dnešnom svete veľmi chýba. Zato konzum je všade a typickým prvkom konzumizmu je
reklama. Peniaze sa stali zmyslom ľudskej existencie. Človeka to núti sa zamyslieť, či mal
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pravdu Max Weber, ktorý predpovedal, že sa z moderného človeka v budúcnosti stane
špecialista bez ducha a konzument bez srdca?!
Domnievame sa, že je v súčasnosti veľmi dôležité pozitívne ovplyvňovať postoje
a správanie žiakov vo vzťahu k ekonomickým hodnotám, ekonomickým cnostiam,
k rozumnému spotrebiteľskému správaniu. Reklama je u mladých ľudí i tvorcom imidžu
a životného štýlu. Pojem „značkový výrobok“je často jediným kritériom a jeho kúpou deti často
získavajú pocit nadradenosti v kol.ektíve. V prípade nenaplnenia tejto túžby sú frustrovaní,
častokrát eliminovaní zo skupiny „značkových” a ponižovaní. Mali by sme ako užívatelia médií
poznať a posudzovať reklamný priestor nielen z hľadiska etického kódexu, ale tiež zvažovať
dopad na deti a ich zdravý psychický, sociálny a osobnostný vývoj. Reklama je fenomén, ktorý
vplýva na rôzne oblasti života. Negatívnych rizík zo strany reklám na formovanie detí je veľmi
veľa. Ide o imitovanie nežiaducich modelov a vzorov správania, neadekvátny rebríček hodnôt,
konzumný spôsob života, utváranie predsudkov, manipulácia s informáciami, strata rešpektu
k tradíciám, podnecovanie spotreby spoločensky škodlivých výrobkov (alkohol, cigarety). Etická
výchova svojím obsahom a cieľmi má vplyv na formovanie a ovplyvňovanie postojov, aby
vychovávala kritického, asertívneho spotrebiteľa, ktorý sa bude vo svojom myslení a konaní
riadiť vlastným úsudkom i hodnotami.
Reklama sa ukázala ako veľmi účinný nástroj obchodu a to nielen s materiálnymi vecami.
Reklama dokáže upútať našu pozornosť, dotknúť sa našich citov, poskytnúť informáciu,
odkomunikovať určitú hodnotu, vstúpiť do povedomia. Nemá zmysel ju démonizovať, ale
snažiť sa ju pochopiť, byť voči nej kritický a podporiť ju v šírení skutočných hodnôt, pretože
reklama môže prezentovať aj ozajstné hodnoty, napríklad ľudskú solidaritu v projekte Hodina
deťom.
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EKONOMICKÉ CNOSTI – SPORIVOSŤ, PODNIKAVOSŤ, SOLIDARITA
A SUBSIDIARITA
Mária KLOCHÁŇOVÁ
Abstrakt
Práca sa zaoberá popisom a vysvetlením teórie vybranej témy Ekonomické cnosti – sporivosť,
podnikavosť, solidarita a subsidiarita v tematickom celku Etika a ekonomické hodnoty na druhom stupni
primárneho vzdelávania vo vzťahu ku kurikulu etickej výchovy na danom stupni. Možnosti inovácie danej
témy Ekonomické cnosti – sporivosť, podnikavosť, solidarita a subsidiarita v tematickom celku Etika
a ekonomické hodnoty na druhom stupni primárneho vzdelávania, zamerané na pozitívne poznatky
o cnostiach z filozofie, webové stránky na prípravu a vyučovanie k téme, využívanie spracovaných
materiálov ktoré sú na internete ako Dolceta, Filozofia, filmy, konferencie, videá, prakticky sa zapájať
v živote a byť solidárny ako žiaci, tak učitelia, realizovať projekty. Dobrovoľníkom môže byť každý, sporiť
môžeme všade, ale praktický výsledok na hodinách EV by mal byť aj merateľný, vytvárať testy, štandardy
k danému predmetu.
Kľúčové slová: ekonomika, cnosti – sporivosť, podnikavosť, solidarita a subsidiarita, materializmus
a konzumizmu, filozofia

ÚVOD
Každá filozofia ide od podstaty a stále sa spätne špirálou vracia k prirodzeným základom
zdravého ľudského rozumu, poznania, ujasňovania (Ostarník, 2013). Súčasná finančná kríza
nám ukazuje, do akej miery závisia ekonomické systémy od všeobecného dodržovania súboru
jednoduchých, ale dôležitých, cností.
Prebiehajúca hospodárska kríza so sebou prináša zásadnú otázku: ako zmeniť súčasnú
kultúru zadlžovania sa na generácie dopredu a ako priviesť vlády, rodiny i jednotlivcov k tomu,
aby opäť objavili cnosť sporivosti a aby nemíňali viac, než zarobia?
Cieľom práce je popísať a vysvetliť teórie vybranej témy Ekonomické cnosti – sporivosť,
podnikavosť, solidarita a subsidiarita v tematickom celku Etika a ekonomické hodnoty na
druhom stupni primárneho vzdelávania a analyzovať a zhodnotiť možnosti inovácie vybranej
témy Ekonomické cnosti – sporivosť, podnikavosť, solidarita a subsidiarita v tematickom celku
Etika a ekonomické hodnoty na druhom stupni primárneho vzdelávania.
Práca obsahuje tri kapitoly. V prvej kapitole vymedzujem základné pojmy v téme
Ekonomické cnosti – sporivosť, podnikavosť, solidarita a subsidiarita v tematickom celku Etika
a ekonomické hodnoty na druhom stupni primárneho vzdelávania. Pojmu cnosť je v kapitole
venovaná väčšia pozornosť. Vysvetlenie slova a poukázanie na výraz je z viacerých pohľadov
Platón, Aristoteles, Tomáš Akvinský.
Druhá kapitola obsahuje vysvetlenie teórie k téme Materiálne dobrá ako jeden
z deštrukčných prvkov ľudského života (Materializmus a konzumizmus) v tematickom celku
Etika a ekonomické hodnoty.
Tretia kapitola obsahuje možnosti inovácie Ekonomické cnosti – sporivosť, podnikavosť,
solidarita a subsidiarita v tematickom celku Etika a ekonomické hodnoty na druhom stupni
primárneho vzdelávania. Inšpirácií k inovácií je veľké množstvo, na internete som urobila
výber, čo je možné použiť k danej téme a priložila som v Prílohe 1 Dobrá novina, mám osobnú
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skúsenosť z práce v eRku preto som spracovala jednu z ich činností myslím si že ako
organizáciu ich poznajú na celom Slovensku.

ETIKA A EKONOMICKÉ HODNOTY EKONOMICKÉ CNOSTI – SPORIVOSŤ,
PODNIKAVOSŤ, SOLIDARITA A SUBSIDIARITA
Málo zdôrazňovanou podmienkou fungovania trhu sú cnosti a ich nositelia – cnostní
ľudia. Táto podmienka je nevyhnutná. Prítomnosť cností v trhovej ekonomike umožňuje
fungovanie trhu a zároveň sa so zastúpením cnostných ľudí zvyšuje bohatstvo celej
spoločnosti.
Ekonomika alebo hospodárstvo
Časť (spoločenského) života (súhrn činností a zariadení) zameraná na materiálne
udržiavanie a zabezpečovanie ľudského života; oblasť spoločenskej činnosti, prostredníctvom
ktorej sa vyrábajú, rozdeľujú, vymieňajú a spotrebúvajú úžitkové hodnoty.
Každá centrálna banka rozhoduje o monetárnej politike daného štátu podľa svojho
uváženia a stanovuje si ciele, ktoré zodpovedajú jej schopnostiam. Medzi tieto ciele možno
zaradiť stabilnú cenovú hladinu, hospodársky rast, zamestnanosť, vyrovnanú platobnú bilanciu
a stabilný menový kurz (http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekonomika).
Ekonómia
Ako (akými prostriedkami) uspokojiť neobmedzené potreby vzácnymi zdrojmi (vrátane
času). Ekonómiu definujú: Lionel Robbins In. (Chafuen, 2003, s. 22) „vedu, ktorá skúma ľudské
správanie týkajúce sa vzťahu medzi cieľmi a vzácnymi zdrojmi, ktoré majú alternatívne
použitia“ (Chafuen, 2003, s. 22),
Ludwig von Mises (Mises, 2006, s. 3-8) - vedu, skúmajúcu ľudské konanie (human
action), ktorá človeku ukazuje ako má konať, aby dosiahol určité ciele (Mises, 2006, s. 3-8).
Ekonómia - pozitívna veda popisuje a porovnáva ľuďmi volené prostriedky na
dosiahnutie ich cieľov a vyvodzuje vzťahy príčin a dôsledky rozhodnutí ľudí bez hodnotových
súdov (či je niečo dobré alebo zlé, správne alebo nesprávne), nie však bez zohľadňovania
emotívnych stránok rozhodnutia človeka.
Etika
Etika popisuje, posudzuje, odporúča a stanovuje kritéria pre správnosť alebo
nesprávnosť ľudského konania.
Etika sa v najširšom chápaní vymedzuje ako filozofická vedná disciplína o dobrovoľnom
ľudskom konaní a správaní s cieľom stanoviť, ktoré aktivity ľudí sú dobré, správne a mali by byt
realizované a ktoré sú zlé a nesprávne a nemali by byt konané (Gregg, 2001, s. 20).
Etiku definujú ako filozofickú disciplínu, ktorá sa zaoberá skúmaním morálky, ako súboru
noriem, pravidiel a požiadaviek normatívnej regulácie správania človeka v spoločnosti
(Remišová, 2004, s. 17).
Etika je normatívna veda, lebo do svojho skúmania vnáša hodnotové súdy. Snaží sa
poskytovať odpoveď na to, ako by sa mal človek správať a ako žiť, tým aj dávať odpoveď na
vrodenú metafyzickú nedokonalosť ľudského charakteru a jeho slobodnej voľby medzi dobrom
a zlom.
Etika ako praktická filozofia (odvodzujúca zo základných metafyzických poznatkov
praktické pravidlá správania ľudí) pomáha človeku v reálnom živote, aký má zaujať postoj.
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Pomáha mu riešiť otázku „Čo mám alebo čo by som mal urobiť?“a „Čo je správne?“
(Samuelson, 1992)
Základom vzťahu ekonómie a etiky je ich spoločný znak (predmet) skúmania: človek
a jeho dobrovoľné a slobodné konanie a správanie.
Východiská vzťahu ekonómie a etiky
1. individualita človeka s jeho jedinečnosťou, racionálnym egoizmom a slobodou voľby;
2. nedokonalosť, omyl, hriešnosť, rozumové a iné obmedzenia (v konaní) človeka
Rešpektovanie prvého východiska (individuality človeka) vytvára priestor pre
akceptovanie individualizmu s vlastným záujmom (self-interest) a (self-ownership).
Druhé východisko načrtáva obraz človeka ako nedokonalého, omylného, ktorý v
zodpovednosti za svoje konanie v slobodnej voľbe zlyháva.
Z východísk ľudského bytia a podstaty ekonómie a etiky možno odvodiť spoločný
(ľudský) základ aj vzájomné synergické dopĺňanie a prelínanie ekonómie a etiky. Synergia
týchto vedných disciplín je v praxi daná tým, že ekonómia stanovuje efektívny spôsob
dosiahnutia vytýčeného cieľa a etika pomáha posúdiť morálnosť vytýčeného cieľa, či zámeru,či
ho realizovať.
Východiskové spoločné princípy ekonómie a etiky
 Princíp vlastníctva
 Princíp dobrovoľnosti
 Princíp ľudských interakcií a spoločenskej kooperácie
 Princíp hodnoty (Friedman, 1992, s. 12).
Ekonómia vníma v súčasnosti hodnotu z pohľadu subjektívne posúdených preferencií
podľa hraničnej užitočnosti statkov jednotlivcami (subjektívna teória – ekonomickej - hodnoty).
Etika pozerá na hodnotu ako morálny imperatív, ktorý by mali ľudia v spoločnosti
rešpektovať: hodnotu – morálnu normu – deterministicky a externe danú: objektívne Bohom
(podľa náboženskej etiky) alebo napríklad prirodzeno-právne (podľa filozofie prirodzeného
práva) (Santelli, 2002, s. 33 – 47).
Vybraný prístup teoretikov k vzťahu ekonómie a etiky
Teoreticko-metodologický
1. Ekonómia ako súčasť morálnej filozofie v staroveku a stredoveku
2. Vznik ekonómie a jej synergia s etikou v prístupe Adama Smitha
3. Niektoré
teoretické
prístupy
k vzťahu
ekonómie
a etiky
v súčasnosti
(http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fil/o_b_s_a_h_f_i_l_i_t_u.html).
Cnosť
Náuka antickej a stredovekej etiky zhrnutá do troch bodov:
Rozum a náklonnosť
Oblasť zmyslovej motivácie vôle a nevôle, ktorá zahrňuje naše náklonnosti, vášne,
afekty, city atd., nie je podľa Platóna a Aristotela len výsledkom prírodne kauzálnych
mechanizmov. Má zvláštny vzťah k duchovným schopnostiam človeka, k rozumu a vôli. Čisto
vegetatívne procesy (napr. trávenie a rast) prebiehajú bez účasti vôle prirodzene kauzálne. Náš
zmyslový život, naše náklonnosti, závisia na našej vôli. Človek môže priestor svojich náklonností
formovať a vychovávať.
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Preto sa antickí a scholastickí etici zaoberali klasifikáciou a presným popisom
jednotlivých náklonností a rozvíjali teórie o vášňach duše (passiones animae). Základnou
orientáciou bolo rozlíšenie dvoch základných typov vášní: Ctižiadostivosť (epithymétikon,
concupiscibile) sa zameriava na nejaké dobro priamo (žiada ho, alebo odmieta) prchkosť
(Thymoeides, irascibile) sa zameriava (pozitívne alebo negatívne) na nejaké dobro nepriamo
v tom zmysle, že jeho dosiahnutie naráža na prekážky a ťažkosti napr. v prípade hnevu
(zmyslové) nádeje a zúfalstva, odvahy a zbabelosti. Na základe tohto rozlíšenia teórii vášní
ďalej rozvinul Aristoteles a na jeho teórii vybudoval Tomáš Akvinský svoj traktát o passiones
animae (STh l-ll, 22-48).
Pojem cnosti v ponímaní klasickej etiky
V ponímaní klasickej etiky je cnosť (areté, virtus), získaný habitus, ktorý kvalifikuje
k určitým hodnotným spôsobom činnosti. V prípade cnosti ide o habitus, ktorý musí byť
získaný, v prípade synderesis ide o habitus prirodzený (Anzenbacher, 1994). Aristoteles odlišuje
etické (mravné) čnosti na jednej strane od čností dianoetických (teoretických ako je veda či
múdrosť) a na druhej strane od čností poetických cností týkajúcich sa práce a zhotovenia sú to
umenie a schopnosti, kvalifikácia.
Etické (mravné) cnosti kvalifikujú k dobrému vystupovaniu (počínaniu). Sú to návyky,
ktoré pre nás robia mravne dobré počínanie do istej miery druhú prirodzenosť. Rozhodujúcu
úlohu pritom majú náklonnosti, resp. vôľa. Etická (mravná) cnosť je získaná vtedy, keď sú
zmyslové náklonnosti v danej oblasti praxe sformované podľa rozumu tak, že dobro je konané
ľahko, ochotne a s radosťou. Cnosti získavame praktickým návykom, cvičením. Preto cnosti
v nás nevznikajú ani prirodzene ani proti prirodzenosti, máme len prirodzenú vlohu ich získavať
a k dokonalému stavu sa potom približujeme navykaním. Cnosti získavame po
predchádzajúcich činnostiach, ako je tomu pri ostaných umeniach a remeslách. Čo sa musíme
najskôr naučiť ako to budeme konať, to sa naučíme tak, že konáme napr. ten kto stavia sa
stáva staviteľom a ten kto učí sa stáva učiteľom. Aj spravodlivý sa stávame tak, že konáme
spravodlivo, striedmi, keď konáme striedmo a statočnými, keď konáme statočné činy.
Etická mravná cnosť sa vzťahuje na pocity vôle a nevôle. Lebo pre vôľu konáme to čo je
zlé, a pre nevôľu sa zdržujeme toho čo je dobré.
Opakom čnosti je neresť (kakia, vitium).
Spôsob života
Pojem cnosti otvára perspektívu morálneho spôsobu života, v ktorom ide o celý život
človeka. Sebaurčenie zo slobody sa skrze jednotlivé úkony dotýka človeka ako celku. Týka sa na
jednej strane jeho personálneho celku ako jednoty rozumovej a zmyslovej bytosti (Shiller:
vnútorný súlad obidvoch prirodzeností, ako harmonický celok) a na druhej strane celku
životného procesu, ktorý je mravnou úlohou daným jeho slobode. Nejde len o to aby sme
jednali dobre v jednotlivých situáciách, ale aby sme sa sami stali dobrými a viedli dobrý život
(Anzenbacher, 1994).
Klasifikácia cností
Mravné utváranie života sa prejavuje teoretickým záujmom o cnosti a to viedlo
k pokusom diferencovať cnosti a architektonický ich usporiadať. Klasický pojem cností sa snaží
uviesť v oblasti praxe do vzájomného vzťahu rozum a zmyslovosť, preto je v základe
klasifikácie cností väčšinou antropologické hľadisko.
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Cnosti ako návyky v praxi sú rozlišované a usporiadané na základe rozlíšenia rôznych
duchovne - rozumových a zmyslovo živočíšnych schopností človeka.
Mravná dokonalosť v zmysle cností nadobúda význam obsiahlej a harmonickej
dokonalosti celého človeka (Anzenbacher, 1994).
Základné (kardinálne) cnosti u Platóna
Platónova teória základných cností sa stala základnou orientáciou pre celú tradíciu etiky
cností. Rozvíja klasifikáciu cností, ale zároveň vykladá jadro celej etiky cností.
Platón rozlišuje pre prax tri základné sily („časti duše“) človeka: „rozum, prchkosť
a žiadostivosť. Teóriu základných čností rozvíja Platón na tomto základe (Ústava IV 434c-444a).
Rozum (logistikon, rationale) zaujíma duchovnú časť duše najvyššie miesto, je schopný
vidieť očami ducha pravé dobro, ideu dobra. Preto má ovládať a riadiť ostatné (zmyslové) časti
duše. Aby toho bol rozum schopný, musí dozrieť, musí dosiahnuť cnosti múdrosti (sofia,
sapientia) habitu, ktorým sa rozum približuje k pravému dobru (Anzenbach, 1994, s.133)
Habitom múdrosti sa rozum vzťahuje najprv na ťažkosti (thymoeides, irascibile). Uvádza
prchkosť do vzťahu k pravému dobru a vychováva ju k tomu, aby o toto dobro usilovala cez
všetky prekážky a ťažkosti. Prchkosť riadiaca sa rozumom nadobúda cnosti statočnosti
(andreia, fortitudo).
Prchkosť (hnevlivej, agresívnej) časti duše ide o afekty, môžu vzniknúť keď naráža
dosiahnutie žiadaného dobra na prekážky a ťažkosti. Takýmito afektmi sú hnev, strach, odvaha,
(zmyslová) nádej a zúfalosť. Ak doviedol rozum prchkú zmyslovosť k základnej čnosti
statočnosti, je prchkosť napriek všetkým prekážkam a ťažkostiam statočne zameraná
k pravému dobru. Prchkosť vychovávaná k statočnosti sa zameriava na žiadostivosť
(epithymétikon, concupiscibile). Ovláda nekultivovanú ľubovôľu vyhovieť tak, že ju zameriava
k pravému dobru.
Žiadostivosť odpovedajúca statočnej prchkosti dosahuje cnosť umiernenosti (sófrosyné,
temperantia).
Zmyslová pudová žiadostivosť smeruje v zmysle ľubovoľnej motivácie ľubovôle a nevôli
(eros, libido) neusporiadane k najrôznejším dobrám alebo zdanlivým dobrám. Patria sem
afekty ako napr. (zmyslová) láska a nenávisť, radosť a smútok. Ak je zmyslovosť ovládnutá
v zmysle rozumu, smeruje v láske a radosti k pravému dobru, v nenávisti a smútku k opaku
dobra, k zlu.
Ak je poriadok „častí duše“uskutočnený, je človek spravodlivý. Lebo spravodlivosť
(dikaiosyné, iustitia) je v človeku vtedy, keď každý robí to čo mu prináleží, a nie mnoho vecí
naraz (Anzenbach, 1994). Keď koná každá duševná sila pod vládou rozumu, to čo jej náleží, je
človek v sebe spravodlivý a cnostný.
Základné cnosti sa vzťahujú na cieľ vlastnej dokonalosti, na mravne dokonalú harmóniu
človeka v ňom samom. Ak chceme spravodlivosť ponímať ako cnosť, v nej ide o vzťah k druhým
ľuďom, o to čo je medziosobné a sociálne. Namiesto múdrosti bola neskôr vplyvom Aristotela
do základných cností zahrnutá rozumnosť (fronésis, prudencia). Aristoteles pojal rozumnosť
ako cnosť praktického rozumu.
U Platóna sa teória základných cností nachádza v kontexte náuky o štáte. Ideálne
usporiadaný štát podľa Platóna je usporiadaný ako časti duše človeka, ktorej zodpovedajú
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rôzne stavy. Vláde filozofov (rozum) podriadený stav strážcov (prchkosť) má ovládať stav
remeselníkov (žiadostivosť).
Platón definuje štyri základné cnosti
 Múdrosť alebo prezieravosť v sledovaní cieľov a výbere správnych prostriedkov pre ich
dosiahnutie.
 Údatnosť, ktorá opovrhuje všetkým nebezpečným v snahe o to, čo je ctihodné
a šľachetné.
 Miernosť, ktorú definuje aj ako triezvosť a ovládanie mysle.
 Nad nimi stojí posledná základná cnosť spravodlivosti, ktorá v sebe zahrňuje
dokonalosť všetkých cností (Smith, 2005).
Aristoteles preberá základné myšlienky teórie základných cností od Platóna, a zabudoval
ich do širšej klasifikácie cností, rozlišuje:
 Cnosti dianoetické (teoretické)
 Etické (mravné, praktické).
 Dianoetické čnosti delí do dvoch skupín:
 Prvá sa týka rozumu, pokiaľ sa čisto teoretický zaoberá tým, čo nepripúšťa žiadnu
zmenu pôsobenia ľudskej činnosti.
Druhá skupina sa týka rozumu, pokiaľ sa zaoberá tým, čo môže byť zmenené ľudskou
činnosťou.
 Rozum (nús, intellectus) patrí do prvej skupiny ako habitus prvých princípov poznania,
múdrosť (sofia, sapientia) ako poznanie a veda (epistémé, scientia) ako poznanie
odvodené z princípov.
 Druhá skupina sa delí podľa dvoch oblastí toho, čo sa dá zmeniť ľudskou činnosťou:
 Oblasť praxe je prvá, oblasť morálne závažného jednania ktoré má svoju hodnotu samo
v sebe. k tejto praxi (ekonomickej, politickej, etickej) sa vzťahuje praktický rozum, jeho
čnosťou je rozumnosť (fronésis, prudentia).
 Oblasť zhotovovania, vyrábania či formovania (poiesis, facere) je druhá, má svoju
hodnotu v diele, ktoré vytvára. Cnosti poietického či technického rozumu je (technické
alebo estetické) umenie (techné, ars) (Anzenbacher, 1994).
V mravne (etických) cnostiach ide o formovanie a výchovu (zmyslových) afektov podľa
rozumu. To čo v cnostiach odpovedá rozumu, je u Aristotela definované ako stred (mesotés)
medzi nerestnými krajnosťami napr. statočnosť je stred medzi opovážlivosťou a zbabelosťou.
Rozmanitosť mravných (etických) cností sa rozvíja v kontexte spoločenského života ekonómie
(týka sa domu, oikos) v spoločenskom styku občanov a v politike. Preto je najvyššou mravnou
cnosťou spravodlivosť . Aristoteles hovorí, že zákonná spravodlivosť, tzn. spravodlivosť riadiaca
sa zákonmi a právnym poriadkom obce (polis) je „celá cnost“, v sebe zahrňuje všetky ostatné
etické cnosti.
Normy odpovedajú rozumu a cnosti žijú, ako uznávané zásady vnútri žijúceho étosu
politický a právne usporiadaného sociálneho života napr. v oblasti peňazí a majetku, vážnosti
a čestných úradov, vzájomnej komunikácie a vzájomného styku. Aristoteles vníma cnosti ako
stred medzi dvoma oproti sebe stojacimi necnosťami (Smith, 2005). Cnosť je pre neho zvyk
alebo vlastnosť osoby, ktorá sa stala jej bežným stavom mysle. Cnosť robí dobrým toho, kto ju
vlastní a tiež jeho dielo.
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Klasifikácia cností u Tomáša Akvinského
Tomáš rozvíja svoju etiku noriem na základe architektoniky základných cností, v nej je
Platónova a Aristotelova etika cností spojená s kresťanskou tradíciou. Keď ponecháme stranou
dianoetické cnosti, o ktorých Tomáš pojednáva v nadväznosti na Aristotela, rozlišujeme dve
roviny cností (Anzenbacher, 1994).
Na prvej rovine ide o štyri základné cnosti (virtutes morales).
 Rozumnosť (prudentia, starší názov „opatrnosť“) je základná cnosť praktického
rozumu.
 Spravodlivosť (iustitia), v nej ide o vzťah k druhým ľuďom, je základnou časťou vôle.
 Statočnosť (fortitudo) a umiernenosť (temperantia, miernosť) sú priradené k obom
typom afektov, prchkosť (irascibile) a dychtivosť (concupiscibile).
Na druhej rovine ide o teologické cnosti (virtutes theologicae). Zdokonaľujú mravné
cnosti a človeku ich dáva Boh milosťou (sú mu „vliate“, infusae). Tri teologické cnosti sú viera
(fides), je milosťou daným zdokonalením rozumu, nádej (spes) a láska (caritas). Nádej a láska
zdokonaľujú vôľu, ale tak, že nádej je zároveň vztiahnutá na irascibile a láska na concupiscibile,
takže milosť predpokladá a dovršuje celú zmyslovo-duchovnú skutočnosť človeka.
Do etiky cností Tomáš prijíma i Aristotelské cnosti obce (polis) a integruje ich do svojho
morálno teologického diela (rozčlenené podľa siedmich cností). Argumentácia etiky noriem sa
nachádza v rámci etiky cností vo forme klasickej argumentácie prirodzeného práva, je určená
teórii prirodzeného zákona (lex naturalis).
M. Weber
M. Weber (Weber M.,1990) rozlišuje etiku zmýšľania a etiku zodpovednosti. V spise
„Politik als Beruf“ (Weber M., 1990) definuje tento rozdiel.
Postoj etiky zmýšľania chápe mravné normy či príkazy ako subsumčné obecné
povinnosti, ktoré je nutné poslúchnuť bez ohľadu na následky podmienené situáciou. Zástanca
etiky zodpovednosti zaujíma stanovisko, že „musíme odpovedať za (predvídateľné) následky
svojho jednania, napr. pri voľbe prostriedkov musíme kvôli následkom robiť kompromisy
s požiadavkami situácie.
Zdá sa, že Weber dostatočne nerozlišuje hľadisko toho, čo je (morálne) dobré, a hľadisko
toho, čo je (mravne) správne. Ak existuje samotný význam morality, tak môže záležať len
v zmýšľaní jednajúceho. Keď sa pýtame na to, čo je mravne správne, potom ponechávame
aspekt subjektívneho zmýšľania stranou a zaoberáme sa otázkami objektívne platných noriem.
Keď používame výraz zmýšľanie a zodpovednosť spôsobom v etike obvyklým, potom
obidva spôsoby patria na rovinu morality sú tam spolu tesne spojené (Azenbacher, 1994).
Negatívne dôsledky necnosti. Účastníci na trhu nie sú cnostní a nepýtajú sa, či je nejaký
skutok správny alebo nesprávny. Pri posudzovaní skutkov riešia len otázku, či je daný skutok
legálny alebo nelegálny.
Sporivosť
Cnosť – sporivosť v novovekom chápaní peňazí a ich hodnoty je dôležitá.
Sporivosťje vlastnosť toho, kto je subjektom sporenia, t.j. človeka samého. Chápeme ju
ako dobrú vlastnosť človeka, ale všetkého veľa môže škodiť.
Umenie hospodáriť je schopnosť človeka vedieť hospodáriť s peniazmi – správne
hospodárenie so zdrojmi, ktoré získa, ale ich aj správne investovať. Je dôležité, aby štát vedel
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správne hospodáriť so zdrojmi, aj ich správne alokovať do oblastí života, ktoré potrebujú
podporu.
Existujú dobré a zlé dlhy.
Úver je nevyhnutnou súčasťou trhovej ekonomiky. Umožňuje človeku s dobrým
podnikateľským nápadom, aby ho zrealizoval v krátkom čase, bez nutnosti roky šetriť na
rozbehnutie biznisu.
Cnostní ľudia, ktorí uzatvorili kontrakt, majú menšie transakčné náklady nepotrebujú
časť svojho zisku míňať na právne služby z dôvodu porušenia kontraktu. Zisk môžu investovať
do svojej spoločnosti a môžu zakúpiť nové zariadenia, rozšíriť výrobu a prijať nových
zamestnancov.
Necnostným správaním prichádzajú spoločnosti o odbyt nových zariadení, ľudia o prácu,
obuvníci o zákazku a spisovatelia o príjem..
Niekto by azda mohol namietať v zmysle Mandevillovej bájky o včelách,(Mandeville B.,
Bájka o včelách aneb Soukromé nerěsti, veřejné blaho), že v prípade cnostného správania prídu
o prácu právnici, sudcovia a možno aj exekútori.
Podnikavosť
Podnikavosť považujeme ju za jednu z najvzácnejších cností, ktoré má človek tiež iné
cenné vlastnosti; poctivosť, spravodlivosť, úprimnosť, nezištnosť, pevnosť, ale aj
pravdovravnosť.
Pojem podnikavosť chápeme ako vlastnosť človeka v súvislostí s vytváraním motivácie
pre zamestnancov, schopnosťou vytvárať a prijímať príležitosti, ktoré by napomohli
k ekonomickému rastu, či rozvoju podniku a taktiež umeniu inovovať(Sedlák, a kol. 1995).
Medzi základné subjekty podnikania patria jednotlivci v podobe živnostníkov a podnikateľské
jednotky t. j.: podniky, družstvá, banky a pod.
Výraznou prekážkou v podnikaní je kvalita podnikania v danej krajine, a je v skutočnosti
situácia pre podnikateľov, čo sa týka začiatku podnikania, ochrany, daňovej legislatívy, aj
ukončenie podnikania.
Výklad pojmu podnikavosť
Výklad pojmu podnikavosť nie je jednotný, napriek tomu, že tento pojem bol zavedený
už pred niekoľkými desiatkami rokov.
Bygrave a Hofer v roku 1891 definovali podnikavosť ako všetky funkcie, aktivity a príčiny
spojené s nájdením príležitostí, tvorbou a prevádzkou organizácií.
Turek: „Podnikavosť je schopnosť vytvoriť a vybudovať niečo prakticky z ničoho. Je to
iniciovanie, tvorba, budovanie podniku alebo organizácie, na rozdiel od pozorovania,
analyzovania a rozprávania o podniku či organizácii. Je to spôsobilosť vidieť príležitosť tam, kde
iní vidia chaos, protirečenie, zmätok. Je to schopnosť vytvoriť tím spolupracovníkov, ktorí
dokážu efektívne doplniť vaše schopnosti, váš talent. Je to spôsobilosť nájsť, využívať
a kontrolovať zdroje a mať istotu, že v čase, keď budete peniaze potrebovať najviac, tak ich aj
budete mať. Je to ochota podstúpiť vopred vykalkulované riziko a následne urobiť všetko možné
preto, aby ste dosiahli svoj cieľ“ (Turek, 2005, s. 2).
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Novák v knihe Biznis ako povolanie hovorí hlavne o sociálnotvornej a etickej stránke
podnikania, kde sú potrebné ľudské cnosti ako zodpovednosť, čestnosť, spoľahlivosť, dôvera
kooperácia a iné.
Cnosť podnikavosti, podnikania alebo tvorivosti, ktorá vyplýva z užívania a rozvíjania
rozumu a intelektu s cieľom zveľaďovať nielen seba ale aj svoje okol.ie (Novak, 1998).
Podnikanie
Hlavným cieľom úspešnej podnikateľskej činnosti a rozvoja podnikov v trhovej
ekonomike je podnikanie. Úspešnosť podnikania pramení z dlhodobej hospodárskej a sociálnej
prosperity podnikov, ktoré sa snažia racionalizovať svoje podnikateľské aktivity tak, aby
maximalizovali svoj úžitok (zisk) a úspešne čelili nástrahám vyplývajúcim zo strany konkurencie.
V odborných manažérskych publikáciách sa stretávame s pojmami, ktoré sú charakteristické
pre podnikovú ekonomiku a sú neoddeliteľnou súčasťou jej skúmania.
Predpoklady podnikania
Predpoklady podnikania môžeme rozdeliť na objektívne, subjektívne a právne.
 Objektívne predpoklady sa vyznačujú vnútornou a vonkajšou podnikavosťou
a vychádzajú zo všeobecných schopnosti podnikateľského subjektu.
 Subjektívne predpoklady sú chápané ako charakterové vlastnosti podnikateľa
(iniciatíva, vynaliezavosť, schopnosť riešiť problémy a vyvodzovať dôsledky) (Závarská,
Širá, 2010).
Právna úprava podnikania je definovaná obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Tento
zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné
vzťahy súvisiace s podnikaním.
Podnik
Podnikom sa sa na účely tohto zákona rozumie súbor hmotných, ako aj osobných
a nehmotných zložiek podnikania. k podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré
patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú
tomuto účelu slúžiť(ÚRSO) Dostupné na internete.
Dôležitým predpokladom pre formulovanie zásadných cieľov podnikania je skoncipovať
krátkodobé a dlhodobé ciele podniku, víziu a zámery ich dosiahnutia tak, aby podnik obhájil
svoju pozíciu na trhu, dokázal čeliť silnejúcemu tlaku konkurencie a v neposlednom rade
efektívne a racionálne využíval svoje výrobné faktory (Šutaj, Eštok, 2008). Podnik nie je
izolovaný subjekt, ale je obklopený vnútorným svetom a okol.ím. Medzi základný prvok
vnútorného a vonkajšieho prostredia patrí komunikácia a z pohľadu okol.ia podniku
konkurencieschopnosť(Sedlák, a kol., 1995).
Komunikácia predstavuje proces, ktorý sprostredkováva tok informácií medzi podnikom,
trhom a okol.ím. Konkurencieschopnosť podniku patrí medzi ďalšie zo základných
problémových častí podnikateľského bytia. Význam konkurencieschopnosti spočíva v
schopnosti premeniť vynaložené náklady na nadmerný profit pre podnik (Bačík, 2008),
(Závarská,Širá, 2010).
Podľa Slovenskej živnostenskej komory podnikateľ podniká na základe získanej živnosti,
ktorá podlieha živnostenskému zákonníku č. 455/1991 Z.z. O živnostenskom podnikaní. Živnosť
môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky
ustanovené zákonom (http://www.szk.sk/legislativa /živnostenský -zákon/ [9.11.2011]) .
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Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom
(http://www.szk.sk/legislativa /živnostenský -zákon/ [9.11.2011]).
Podnikateľské prostredie je hnacou silou ekonomiky Slovenska a regiónov, ktoré
prispieva k zvýšeniu, či zníženiu nezamestnanosti, životnej úrovne, spotreby a ekonomického
rastu.
Solidarita
Slovo solidarita pochádza z latinského slova „solidus“– pevný, celistvý.
Solidarita priamo nadväzuje na sociálnu politiku štátu – ekonomická kategória. Solidarita
je určitou formou povinnosti voči druhým ľuďom. Solidarita a sociálna spravodlivosť sú
vzájomne prepojené pojmy (solidarita - spravodlivosť).
V súčasnej dobe je viditeľným presun od egoizmu k solidarite. Vzájomná pomoc je
nevyhnutná v dôsledku spoločenských záujmov a potrieb. Solidarita znamená dobrovoľnú
spoločenskú súdržnosť, ochota človeka ku vzájomnej pomoci v rámci nejakej sociálnej skupiny.
Solidarita (solidárnosť) je hlavným rozhodujúcim faktorom pre oblasti verejného života,
predovšetkým v oblasti sociálnych vecí, rodiny, zdravotníctva, ale aj školstva. Solidárnosť
znamená prerozdeľovací proces, ktorý prebieha medzi štátom a príjemcom pomoci.
Medzinárodná solidárnosť je požiadavkou mravného poriadku. Od nej závisí aj pokoj vo
svetovom meradle. Solidarita odstraňuje sociálne konflikty.
Existujú dobrovoľné aj zákonom ustanovené fondy solidarity (Ján Pavol II, 1992), najmä
zdravotné poisťovne, sociálne poisťovne, zákonné poistenie ručenia za škodu spôsobenú na
cestách a mnohé iné (Lev XIII, 1997).
Fondy solidarity zakladal už svätý Pavol apoštol (2 Kor 8,1- 9,5).
Solidarita a subsidiarita sú úzko prepojené pojmy.
Subsidiarita
Význam princípu subsidiarity v klasickom význame sa objavuje už v tridsiatych rokoch v
sociálnej encyklike pápeža Pia XI. Quadragesimo anno (1931). Zvyčajná najjednoduchší
formulácia subsidiarity hovorí .. toľko slobody, koľko je možné, a toľko tlaku, koľko je nutné ..
Dnešný význam princípu subsidiarity je predovšetkým politický a právny, určuje
v podstate vzťah medzi vyššími a nižšími spoločenskými a územnými jednotkami.
Jej zmysel je skôr kompetenčný - udáva normu, ako občania a inštitúcie sú vzájomne
priradení v kontexte celého štátu.
Subsidiarita znamená, že menšie jednotka (Počnúc jednotlivcom a rodinou cez skupiny,
obce, regióny atď) prijíma úlohy, ktoré jej boli pridelené alebo priznané, vo svojej vlastnej plnej
zodpovednosti. Ak však ich splnenie nie je možné, dostáva podporu od širšej spoločnosti v
zmysle pomoc ku svojpomoci, aby potom mohla svoju úlohu splniť vo svojej právomoci.
V priestorovom kontexte, ciele rozvoja hospodárstva – rozdelenie dôchodkov (príjmov) stavu a vývoja životného prostredie - sú nevyhnutne spojené s účasťou obyvateľstva, pretože ako hovorí poučka izraelskej regionálnej politiky (Rehovot) - Nič nie je životaschopné, keď to
nie je podporované zospodu .
Subsidiarita v Maastrichtskej zmluve
Maastrichtská
zmluva
o Európskej
únii
„Článok
3b
(https://www.google.com/search?q=Maastrichtsk%C3%A1+zmluva+o+Eur%C3%B3pskej+%C3
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%BAnii+%E2%80%9E%C4%8Cl%C3%A1nok+3b&rlz=1C1AFAB_enSK507SK507&oq=Maastrichts
k%C3%A1+zmluva+o+Eur%C3%B3pskej+%C3%BAnii+%E2%80%9E%C4%8Cl%C3%A1nok+3b&aq
s=chrome.69i57.546j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
„Spoločenstvo koná v medziach právomocí vymedzených touto zmluvou a cieľov, ktoré
sú v nej zakotvené.
V oblastiach, ktoré nepatria do jeho výlučnej kompetencie, vyvíja spoločenstvo činnosť v
súlade s princípom subsidiarity len vtedy a len v takom rozsahu, pokiaľ ciele navrhované touto
činnosťou nemôžu byť uspokojivo dosiahnuté členskými štátmi a z dôvodov rozsahu alebo
dôsledkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť prostredníctvom spoločenstva.
Spoločenstvo žiadnou činnosťou neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na
dosiahnutie cieľov tejto zmluvy. (Zmluva o európskej únii, (92/C191/01), s. XIV/SK 8
Pojem subsidiarita má odozvu v 8 nových článkoch zmluvy. Je teda nepochybné, že patrí
k najdôležitejším politickým princípom Európskej únie. Zďaleka však nie je bez problémov.
Uveďme niektoré
 Z úradu Európskej únie v Bruseli sa stáva všemocná nadradená byrokracie, ktorú je
nutné brzdiť.
 Nemožno prehliadnuť pokles záujmu európskych občanov o EÚ, preto bol zavedený
výraz rozhodnutie blízkej občanovi, aby sa zvýšil záujem a identifikácie občanov
s procesom európskej integrácie.
 Je potrebné zvýšiť parlamentnú kontrolu činností EÚ.
 Je nutné vniesť viac transparentnosti do zákonodarstvo a osobitných opatrení Únie,
aby sa občania viac presviedčali o výhodách integrácie.
 Princíp subsidiarity má dva základné vzájomne spojité aplikačné okruhy
 hľadá primeranú rovnováhu medzi samostatnosťou a kompetencií nižších jednotiek
a ich väzbou na jednotky vyššie (výrazy vyšší a nižší sú používané pre vyjadrenie
priestorového vzťahu časti a celku).
 Je základom pre účasť verejnosti na rozhodnutiach nadriadených orgánov.
V tomto zmysle je princíp subsidiarity jedným z princípov demokracie. Uvedené dva
okruhy jeho aplikácie nachádzajú svoje miesto aj v územnom plánovaní najmä vo vzťahu
územných plánov veľkých územných celkov, obcí a ich častí a v účasti obyvateľstva pri
prerokúvaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie.
V 2. čísle časopisu Urbanizmus a územný rozvoj, v článku o Európskej koncepcii
priestorového vývoja, sa objavuje v súčasnosti často používaný pojem Subsidiarita (Přikryl,
1996). Definujeme ju ako pomoc k svojpomoci.
Subsidiarita je princípom a pravidlom, ktorý zabezpečuje ochranu človeka, jeho slobody.
Štát a samospráva sa musia snažiť podľa svojich možností, predovšetkým finančných,
napomáhať k rozvoju a budovaniu solidárnej svojpomoci svojich obyvateľov (najmä na ochranu
slabších).
V rámci modernej spoločnosti sa kladie dôraz, aby každý človek mal dôstojný život. V
rámci súčasného ekonomického diania vo svete, v súvislosti s vplyvom globálnej hospodárskej
krízy, je dôležité sledovať sociálnu spravodlivosť. Mnoho ľudí sa dostalo do finančnej a niekedy
až existenčnej tiesni, často krát nie vlastnou príčinou. A preto musí nastúpiť na obranu slabších
v štáte správne nastavená sociálna politika štátu. Štát prostredníctvom svojich nástrojov
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sociálnej politiky (aktívna politika na trhu práce) a svojich inštitúcií musí zabezpečiť sociálny
zmier.

VYSVETLENIE TEÓRIE K TÉME MATERIÁLNE DOBRÁ AKO JEDEN
Z DEŠTRUKČNÝCH PRVKOV ĽUDSKÉHO ŽIVOTA (MATERIALIZMUS
A KONZUMISMUS) V TEMATICKOM CELKU ETIKA A EKONOMICKÉ HODNOTY
Dve konkurenčné filozofické školy, stoikov a hedonistov, ktorých spor spočíva v
odpovedi na otázku, či sa oplatí konať dobro bez ohľadu na výsledok našich skutkov.
Stoici
Stoici sú ľahostajní ku konečnému úspechu alebo neúspechu svojej práce. Posudzujú
cnostné správanie jednotlivca len na základe správnosti jeho činov bez ohľadu na ich výsledok
alebo ich dopad. Človek je buď cnostný alebo nerestný, medzi cnosťou a neresťou neexistuje
stredná cesta. Podľa stoikov uskutočňovanie cností vyžaduje odstránenie náruživostí
a povznesenie sa nad samého seba.
Hedonisti
Hedonisti vyznávajú presný opak. Podľa hedonistu Epikura dobrota skutku je daná
úžitkom, ktorý tento skutok prinesie. Cnosť spravodlivosti je pre neho ohľaduplné a prezieravé
správanie sa k blížnym. Napríklad, hedonisti nevnímajú kradnutie ako nesprávne samo osebe.
Kradnutie je z ich pohľadu nesprávne, pretože môže mať za následok stratu duševnej pohody
kvôli strachu z hroziaceho trestu. Podobné úvahy ich motivujú konať dobré skutky, pretože im
to zaistí úctu a lásku ľudí z ich okol.ia. Cnosť podľa hedonistov spočíva primárne v prezieravosti
(Smith, 2005).
Čo je dobré a čo zlé môžeme v európskej tradícii odvodiť podľa štyroch základných
kritérií.
Kritérium posvätnosti – dominantný je osobný „špičkový“ (E. Fromm) zážitok – typické
pre náboženské etiky.
Kritérium prirodzenosti – to, čo je prirodzené ide ľahko, to čo ide ľahko je v súlade so
svetovým poriadkom. To vychádza tiež z našej skúsenosti. Toto kritérium je typické pre etiky
zákona.
Kritérium prospešnosti – najzákladnejšia skúsenosť, čo život podporuje je dobré, čo mu
odporuje je zlé – typické pre utilitarizmus.
Kritérium správnosti – vychádza z predstavy ako by veci mali byť, sleduje sa
usporiadanie predvídateľného celku – z toho vychádza deontologická etika (etika správnosti)
(Kaliský, 2012, s. 30).
Triáda ekonomických problémov
Čo, aké outputy vyrábať– v akom množstve, zvýšenie jedného, zníži výrobu druhého.
Ako outputy vyrábať- akou technológiou, s akými zdrojmi, ako kombinovať inputy.Pre
koho outputy vyrábať– komu a ako rozdeľovať, rovnostársky, či diferencovane.
Input– výrobné faktory, ktoré sa vnášajú do výroby
Output– výsledok výroby, statky a služby
Výskum alternatívnych ekonomických systémov sa zaoberá skúmaním rôznych
mechanizmov na riešenie triády.
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MOŽNOSTI INOVÁCIE EKONOMICKÉ CNOSTI – SPORIVOSŤ, PODNIKAVOSŤ,
SOLIDARITA A SUBSIDIARITA V TEMATICKOM CELKU ETIKA A EKONOMICKÉ
HODNOTY NA DRUHOM STUPNI PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Pri analýze a inovácií ekonomických cností sporivosť, podnikavosť, solidarita
a subsidiarita v tematickom celku Etika a ekonomické hodnoty sme vychádzali zo ŠVP, Etická
výchova – príloha ISCED 2 a vyhľadali sme na webových stránkach rôzne materiály na
inšpiráciu.
Analýza a inovácie ekonomických cností sporivosť, podnikavosť, solidarita
a subsidiarita v tematickom celku Etika a ekonomické hodnoty
V ŠVP, Etická výchova – príloha ISCED 2, Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty, (Posúdila
a schválila ÚPK pre etickú výchovu, Bratislava 2011) v tematickom celku Ekonomické hodnoty
a etika sú temy Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok a ako cieľ. Primárna orientácia na
peniaze a materiálne dobrá ako jeden z deštrukčných prvkom ľudského života (materializmus,
konzumizmus).
V ŠVP, Etická výchova – príloha ISCED 2 je Obsahový štandard: vie rozoznať a vysvetliť
inštrumentálnosť a cieľovosť hodnoty peňazí, rozumie pojmom materializmus a konzumizmus.
V ŠVP, Etická výchova – príloha ISCED 2 je Výkonový štandard: vie vymenovať
„ekonomické cnosti“, chápe základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, v
materiálnej oblasti je rozvážny,nemá veľké nároky, prejavuje solidaritu a pomoc

NÁVRH NA INOVACIU TÉM V TEMATICKOM CELKU EKONOMICKÉ HODNOTY
A ETIKA
Navrhujeme inováciu tem v tematickom celku Ekonomické hodnoty a etika podľa
taxonómie cieľov v kognitívnej a afektívnej oblasti: pomenovať, vysvetliť, vedieť a zapísať
pojmy ekonomika, ekonómia, etika, spoločné princípy ekonómie a etiky, pojem cnosť u
Platóna, Aristotela, T. Akvinského, sporivosť, podnikanie, podnik, solidarita, subsidiarita,
materiálne dobrá, materializmus a konzumismus. Diskusiu v skupinkách k jednotlivým témam,
porovnať ekonomické hodnoty a etiku v jednotlivých rezortoch štátu, v rodine, výsledky
navrhnúť a zobraziť na papier k prezentácii. Uviesť klady a zápory materiálnych dobier
a zostaviť hierarchiu. Ilustráciou vyjadriť svoje názory na materiálne dobrá, prediskutovať
súčasný stav ekonomiky a rozhodnúť sa jednotlivo čím môžeme prispieť k zlepšeniu
ekonomickej situáci v rodine, v štáte.
Možnosť pracovať s temou Ekonomické hodnoty a etika je vo všetkých tematických
celkoch.

ZÁVER
Základom pre ľudskú existenciu a bytie je schopnosť vlastniť, mať niečo. V súčasnosti sa
do popredia dostávajú ekonomické hodnoty ako prosperita jednotlivca a spoločnosti ako celku
v protiklade proti úpadku, ale aj úspech v protiklade voči neúspechu. Tieto etické kategórie
priamo vyplývajú z ekonomickej činnosti jednotlivca, schopnosti presadiť sa v globalizujúcej sa
spoločnosti. Netreba zabudnúť aj na zodpovednosť človeka, v právnej, aj etickej rovine.
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O cnostiach v dnešnej dobe sa málo hovorí, ale priblíženie z pohľadu filozofie, by bolo
pre žiakov na školách zaujímavé a potrebné.
Cieľom práce bolo popísať a vysvetliť teórie vybranej témy Ekonomické cnosti –
sporivosť, podnikavosť, solidarita a subsidiarita v tematickom celku Etika a ekonomické
hodnoty na druhom stupni primárneho vzdelávania, analyzovať a zhodnotiť možnosti inovácie
vybranej témy Ekonomické cnosti – sporivosť, podnikavosť, solidarita a subsidiarita
v tematickom celku Etika a ekonomické hodnoty na druhom stupni primárneho vzdelávania.
Práca obsahuje tri kapitoly. V prvej kapitole sú vymedzené základné pojmy v téme
Ekonomické cnosti – sporivosť, podnikavosť, solidarita a subsidiarita v tematickom celku Etika
a ekonomické hodnoty na druhom stupni primárneho vzdelávania. Pojmu cnosť je venovaná
väčšia pozornosť.
V druhá kapitole poukazujem na Materiálne dobrá ako na jeden z deštrukčných prvkov
ľudského života (Materializmus a konzumizmus) v tematickom celku Etika a ekonomické
hodnoty na druhom stupni primárneho vzdelávania.
V tretej kapitole som zhodnotila možnosti inovácií k téme Ekonomické cnosti – sporivosť,
podnikavosť, solidarita a subsidiarita v tematickom celku Etika a ekonomické hodnoty na
druhom stupni primárneho vzdelávania poukázaním na aktivitu Dobrej noviny v organizácii
eRko, (bola som pri vzniku organizácie) poukázala som, aké sú možnosti uviedla som ich ako
inšpiráciu a možnosť čerpať aj z iných zdrojov v praxi.
Organizujú prípravné kurzy pre mladých, ktorí sa môžu venovať deťom. Počas kurzu
ponúkajú vzdelávanie v pedagogike, psychológii, tance, ekonomické minimum, hry. Budujú
vzťah k tradícii kol.edovanie počas Vianoc. Pre celé Slovensko sú pripravené metodické
materiály, ktoré sú aj na webe. Vydávajú časopis, navštevujú sa vzájomne s mladými zo
zahraničia, ako dobrovoľníci pomáhajú na rôznych projektoch mnoho mladých aj v Afrike, Indii,
Nigrii..
Možnosti inovácie danej témy Ekonomické cnosti – sporivosť, podnikavosť, solidarita
a subsidiarita v tematickom celku Etika a ekonomické hodnoty na druhom stupni primárneho
vzdelávania. Zamerať sa na pozitívne možnosti odovzdať z filozofie poznatky o cnostiach.
Vytvoriť miesto na spoločné nápady k práci s danou témou, od pedagógov, mať dobré
spoločné webové stránky na prípravu a vyučovanie k téme, využívať v práci už dobré
spracované materiály k téme, ktoré na internete sú ako Dolceta, Filozofia, filmy, aby sa mohli
využívať efektívne, zúčastniť sa konferencií k téme, videá, fotografie, prakticky sa zapájať v
živote a byť solidárny ako žiaci, tak učitelia, realizovať projekty, dobrovoľníkom môže byť
každý, sporiť môžeme všade, ale praktický výsledok by mal byť aj merateľný, vytvárať testy,
štandardy k danému predmetu. Chýba mi banka dobrých nápadov, jedno miesto kde by
materiály slúžili všetkým. Téma cnosť v priestore trhovej reality veľmi potrebná, vo filozofii
dobre spracovaná.
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EKONOMICKÉ CNOSTI - SPORIVOSŤ, PODNIKAVOSŤ, SOLIDARITA
A SUBSIDIARITA
Vladimíra HANINČÍKOVÁ
Abstrakt:
Práca sa zaoberá popísaním a vysvetlením témy Ekonomické cnosti - sporivosť, podnikavosť,
solidarita a subsidiarita v tematickom celku Etika a ekonomické hodnoty.
Kľúčové slová: Ekonómia, etika, cnosť, ekonomické cnosti, podnikavosť, sporivosť, solidarita,
subsidiarita, hodnoty

ÚVOD
Mladý človek sa zamýšľa nad tým čo je a čo nie je správne, čím sa má v živote riadiť,
podľa čoho sa rozhodnúť a akou cestou sa vydať. Hoci je to ešte len žiak, trápia ho dôležité
rozhodnutia: Akú školu si zvoliť? Akému povolaniu sa v budúcnosti venovať? Budem spokojný?
Nekonečné otázky, ktoré si vlastne človek ani neprestane dávať.
Človek cíti, že jeho rozhodnutia ovplyvňujú jeho život, budúcnosť. Práve preto človek
pociťuje zodpovednosť.
Predmet Etická výchova pripravuje mladých ľudí pre život. Je dôležité, aby dokázali
svojim správaním prispievať k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na
pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Práve preto sa hodiny etickej výchovy majú dotýkať aj tzv. „ekonomických cností“. Ich
nadobudnutie môže napomôcť tomu, aby človek dosiahol komplexnú prosociálnosť – cieľ
etickej výchovy. Prvá kapitola tejto práce je venovaná vymedzeniu týchto pojmov.
Druhá kapitola sa zaoberá pojmami “ekonomické cnosti“obšírnejšie. Cnosť je stála
a trvalá dispozícia človeka konať dobro. Pochádza z gréckeho slova „araté“a latinského
„virtus“, čo znamená trvalý a ustálený sklon a postoj konať dobro.
Dnes cnosti chápeme modernejšie, dôležitosť získali cnosti tzv. sekundárne (odvodené).
Sú orientované predovšetkým ekonomicky: sporivosť, podnikavosť, solidarita a subsidiarita.
Spôsob života súčasného človeka je dnes označovaný ako konzumný spôsob.
Podstata konzumného života je v tom, že sa týka jeho základných potrieb, útočí na jeho
pudy a priania. Človek sa často nechá uniesť týmto jednoduchším spôsobom žitia a zabúda na
akékoľvek morálne, etické hodnoty. Práve hodnotám je venovaná tretia kapitola tejto práce.
Hodnoty predstavujú nevyhnutnú súčasť nášho života, dávajú mu zmysel, sú zdrojom
motivácie. Je dôležité, aby si mladý človek vytváral vlastný hodnotový systém a následne vo
svojom živote preferoval vybrané hodnoty.

EKONÓMIA
Slovo ekonómia pochádza z gréckych slov „oikos“– dom, hospodárstvo a „nomos“–
pravidlo, zákon. V antickom Grécku sa chápala ako veda o pravidlách domáceho hospodárstva.
„Najvšeobecnejšou definíciou ekonómie v hlavnom prúde ekonomickej teórie je, že
Ekonómia je veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných tovarov
a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí.“ (Lisý a kol., 1999, s. 32) Alebo: „Ekonómia je
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spoločenská veda o dobrovoľných rozhodovaniach a voľbách ľudí otom, ako (akými
prostriedkami) uspokojiť neobmedzené potreby vzácnymi zdrojmi (vrátane času). (Gonda, 2008,
s. 5) Môžeme teda povedať, že ekonómia sleduje správanie ľudí, ako vo svete ekonomických
statkov uspokojujú tie potreby (statkami, službami), ktoré sú pre nich najdôležitejšie.
Poznáme členenie ekonómie na makroekonómiu a mikroekonómiu.
Makroekonómia (grécke slovo „makros“znamená „veľký“) skúma fungovanie ekonomiky
ako celku. Zaoberá sa nezamestnanosťou, infláciou, ekonomickým rastom, a podobne.
Mikroekonómia (grécke slovo „mikros“znamená „malý“) skúma ako sa správajú jednotlivé
ekonomické subjekty, ako napríklad domácnosť, firmy, sleduje ich cieľ a skúma stav, keď daný
subjekt dosiahol svoj cieľ a nemá už dôvod meniť svoje rozhodnutia. Je to v podstate skúmanie
ekonomiky zo základov.
Ekonómia skúma tri základné otázky:
1. Čo vyrábať? – aké výrobky alebo služby
2. Ako vyrábať? – akou technológiou, akými zdrojmi
3. Pre koho vyrábať? – kto bude spotrebiteľom výrobkov alebo služieb

ETIKA
Slovo „etika“pochádza z gréckeho slova „ethos“a vyjadruje povahový charakter, spôsob
myslenia, názor. „Podľa Herderovho filozofického slovníka je etika systematické skúmanie
morálnych obsahov (dobro a zlo, mravné normy, cnosti, svedomie, kritérium správnosti
skutkov, zodpovednosť, vina) pomocou filozofických metód (skúsenosť, fenomenologická
analýza, filozofické zovšeobecňovanie). .. Odpovedá na otázku, ktorú formuloval už Sokrates:
Ako mám žiť?“ (Lencz, 1999, s. 3)
Niektorí chápu etiku ako učenie o vydarenom živote. To znamená, že človek sa má pýtať
ako má žiť, ako sa má správať, aby jeho život mal zmysel. Teda základná otázka etiky môže byť
formulovaná: „Ako dať svojmu životu zmysel, pre ktorý stojí za to žiť?“ (Lencz a kol., 2002, s. 8)
Etika je teoretickým štúdiom hodnôt a princípov, ktoré usmerňujú ľudské konanie
v situáciách, v ktorých je možnosť výberu.
Je chápaná ako veda skúmajúca morálku. „Pojem etika označuje vednú disciplínu, ktorá
sa zaoberá skúmaním morálky ako spoločenského fenoménu.“ (Remišová, 1999, s. 47) „Etika
ako praktická filozofia pomáha človeku poznať, aký má v reálnom živote zaujať postoj. Pomáha
mu vyriešiť večné etické otázky: „Čo mám, alebo čo by som mal urobiť?“, „Čo je správne?“
(Remišová, 1999, s. 47) Odporúča a stanovuje kritériá pre ľudské konanie, čo sa týka jeho
správnosti, alebo nesprávnosti.
Dnes sa člení podľa toho, čím sa zaoberá, napríklad: medicínska etika, učiteľská etika,
podnikateľská etika, ai.
E. H. Erikson, terapeut – nie etik, ktorému záleží na etických hodnotách, sa vo svojich
prácach venoval otázke „Ako nájde a ako ohrozuje človek zmysel svojej existencie“. (Lencz
a kol. 2002, s. 19) Následne ponúka v každom vývinovom období dosahovanie určitých hodnôt
– cností (schopností).
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CNOSŤ - VŠEOBECNE
Cnosť, z latinského slova „virtus“a z gréckeho slova „araté“, je schopnosť človeka konať
na základe určitých hodnôt. Umožňuje človeku konať len dobré skutky, teda vydávať zo seba
len to najlepšie.
Podľa Filozofického slovníka cnosť znamená zručnosť na vykonanie určitého konania
primeraného človeku. Opakom cnosti je „neresť“ (kakia, vitium). Je to habitus, ktorý pre nás
robí v určitých oblastiach praxi zlé, rozumu odporujúce jednanie. Jej opakom je neresť, t.j. sklon
k neprimeranému konaniu.
Hoci dnes už toto slovo znie trochu staromódne, znamená etickú spôsobilosť. Všeobecne
je cnosť definovaná ako sklon k dobrému konaniu.
Ekonomické cnosti
Modernejšie chápanie cnosti je orientované predovšetkým ekonomicky. Jedná sa hlavne
o tieto cnosti: poctivosť, sporivosť, umenie hospodáriť, podnikavosť, solidarita, subsidiarita.
Sporivosť
Keďže je považovaná za cnosť, je to dobrá ľudská vlastnosť. Je to schopnosť človeka
hospodáriť, dnes považované za „umenie“– umenie hospodáriť. Keďže je to vlastnosť človeka,
každý, kto má nejaké financie navyše môže sporiť, teda pravidelne si odkladať financie na
budúcu spotrebu.
Podnikavosť
Ďalšou tzv. ekonomickou cnosťou je podnikavosť. Nadväzuje na sporivosť a je chápaná
ako vlastnosť podnikateľa, univerzálna vlastnosť. Je spojená s rizikom pre toho, kto podniká,
pretože podnikajúcemu človeku nie je vopred známy výsledok. Človek s touto schopnosťou
dokáže vidieť svet inak, vidí príležitosti, ktoré iní vidieť nemusia, prípadne vytvára tieto
príležitosti a čo je podstatné, má odvahu, aby tieto príležitosti využíval.
Solidarita
Slovo solidarita pochádza z latinského slova „solidus“a znamená pevný, celistvý. Neskôr
sa používal pojem „in solidum“, ktorý vyjadroval, že skupina ľudí vystupuje „ako jeden muž“.
V čase francúzskej revolúcie sa tento termín spájal s termínom „bratstvo“a teda toto slovo sa
stalo základom pre robotnícke hnutie.
Je to slovo vyjadrujúce súnáležitosť, spolupatričnosť, vzájomnosť, súdržnosť, pospolitosť,
ochotu vzájomne si pomáhať a podporovať sa.
Dnes tak potrebný životný princíp pre celú našu spoločnosť. V súčasnosti, „v dobe
egoizmu“, je možné badať volanie po solidarite. Na základe tohto životného princípu,
solidarity, je človek schopný spájať sa s iným človekom, so spoločnosťou.
Subsidiarita
Slovo subsidiarita sa odvodzuje z latinského výrazu „subsidium“, pôvodom vojenský
termín a označoval rezervu, zálohu, teda šíky pripravené v zálohe /subsidiariaecohortes/. Dnes
je tento pojem vysvetľovaný ako pomocný zákrok „z hora“, na prospech jednotlivcom, alebo
menším sociálnym skupinám. Tiež ako rešpektovanie právomocí organizačne nižších úrovní.
Subsidiarita vyjadruje vzťah jednotlivca a spoločnosti, pričom jednotlivec má mať
ponechanú slobodu rozhodovania.
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Jednou zo základných požiadaviek správnej komunikácie j zrozumiteľnosť. Keď žiaci
nerozumejú slovám učiteľa, učiteľ sa stáva niekým, kto hovorí cudzím jazykom. Slová učiteľa sa
majú odrážať v správaní žiaka. Je teda potrebné, aby boli správne chápané.

EKONOMICKÉ CNOSTI - SPORIVOSŤ, PODNIKAVOSŤ, SOLIDARITA
A SUBSIDIARITA
Etika je považovaná za systematické a neustále skúmanie morálnych obsahov
(napríklad: dobro a zlo, mravné normy, cnosti, svedomie, správnosť – nesprávnosť činov,
zodpovednosť). Etika sa snaží odpovedať na veľmi dôležitú otázku, ktorú formuloval už
Sokrates: „Ako mám žiť?“
Pojem etiky cnosti
Keďže v etike ide o ľudský život, môže sa zameriavať na cieľ, teda zmysel života človeka.
Človek sa počas svojho života rozhoduje, aký zmysel dá svojmu životu. Je to základná voľba
každého človeka. V etike ide nielen o rozhodovania, ale aj o trvalé dispozície, umožňujúce
človeku správať sa a rozhodovať nielen správne, ale s určitou ľahkosťou, pohotovosťou. Tieto
trvalé dispozície alebo spôsobilosti nazývame cnosťami.
Pojem cnosti možno vysvetliť pojmom spôsobilosť, zručnosť, /anglicky skill/. Cnosť je
spojená s ľahkosťou, spoľahlivosťou, tiež precíznosťou pri vykonávaní nejakej činnosti. Mala by
sa spájať so schopnosťou tvorivo riešiť aj náročné úlohy. Etika sa stretáva s množstvom
takýchto spôsobilostí – cností. Ich význam poznali už antickí filozofi. Gréci ich nazývali „areté“,
Rimania ich nazývali „virtus“. Ich slovníkový význam je zdatnosť, udatnosť.
Etika cnosti je veda o cnostiach. Cnosť je schopnosť konať na základe určitých hodnôt,
napríklad: odvážnosť, pravdivosť, striedmosť, spravodlivosť, pochopenie, a mnohé iné.
Platónova teória cností sa stala základom pre celú etiku cností. Rozvinul klasifikáciu
cností, no zároveň vysvetľuje jadro celej jeho etiky cnosti. Platón rozlišuje tri základné sily –
časti duše – u človeka: myslenie, vôľa a žiadostivosť.
 rozum (logistikon, rationale) – myslenie – je na najdôležitejšom mieste, pretože je
schopné vidieť „pravé dobro“, preto má aj ovládať ostatné /zmyslové/ časti duše. „Aby
bol toho rozum schopný, musí najprv dorásť na svoje pravé a vlastné určenie, to
znamená musí dosiahnuť cnosť – múdrosť (sofia, sapientia).“ (Anzenbacher, 1994, s.
133)
 - vôľa vedie človeka k statočnosti (andreia, fortitudo), ovláda žiadosti.
 - žiadostivosť, odpovedá statočnosti a dosahuje umiernenosť (sófrosyné,
temperantia).
„Ak je tento poriadok „častí duše“uskutočnený, človek je spravodlivý. Pretože
spravodlivosť (dikaiosyné, iustitia) je v človeku vtedy, ak koná to, čo mu prináleží, a nie mnoho
vecí naraz.“ (Anzenbacher, 1994, s. 134)
Cnosťami sa zaoberal tiež Aristoteles, najväčší grécky filozof. Okrem iného opisuje cnosti
ako podmienku vydareného, šťastného života a znamenajú také správanie, ktoré je v súlade
s ľudskou – rozumom obdarenou prirodzenosťou. Zaujímavé je, že Aristoteles hovorí, že cnosť
je vždy stred medzi dvoma protichodnými krajnosťami. Hovorí: „Nedosahovať správnu mieru
pri nejakej činnosti je práve také škodlivé ako ju prekračovať. Napríklad fyzickej sile škodia
prehnané cvičenia, ako aj nedostatočné. Zdraviu škodí jesť alebo piť aj priveľa, aj primálo. Tak
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je to s miernosťou, odvážnosťou a ostatnými cnosťami. Kto pred všetkým uteká, kto sa všetkého
bojí a nepostaví sa proti ničomu na odpor, je zbabelý; kto sa zase nebojí ničoho a ide hlava –
nehlava proti všetkému, je nerozvážny. Kto vyhľadáva všetky slasti a nikdy sa neobmedzuje, je
nemierny; kto sa vyhýba všetkým radostiam života je čudák. Teda aj odvahu, i miernosť narúša
prekračovanie i nedosahovanie miery.“ (Lencz a kol., 2002, s. 19)
Z tohto tvrdenia vyplýva, že cnosti znamenajú také správanie, ktoré je v súlade
s prirodzeným a rozumným správaním človeka.
Aristoteles ďalej rozoznáva štyri tzv. základné cnosti:
1. 1. miernosť - stred v príjemných veciach,
2. 2. udatnosť – stred medzi nadmiernou odvahou a bojazlivosťou,
3. 3. rozvážnosť – múdrosť, ktorá usmerňuje rozum, ktorým má človek posúdiť, čo je
dobré a čo zlé,
4. 4. spravodlivosť – „usmerňuje správanie človeka voči ostatným ľuďom – značí dať
a dopriať každému to, čo mu patrí, čo je správne a primerané. Znamená nepoškodiť ani
seba, ani druhých.“ (Lencz a kol., 2002, s. 20)
Aristoteles sa tiež zmieňuje o skromnosti ako o cnosti, no v jeho etike zaujíma osobitné dôležité miesto priateľstvo - bez neho človek nemôže dosiahnuť svoj cieľ, nemôže žiť
naplneným životom.
Aristotelova klasifikácia cností: (Anzenbacher, 1994, s. 136)
Neskôr, v stredoveku, poznačil učenie o cnostiach sv. Tomáš Akvinský, ktorý sa vo
svojom učení opieral o Aristotela. Delí cnosti na rozumové, mravné a teologické.
 rozumové cnosti delí na cnosti intelektuálne a cnosti praktického rozumu.
 Intelektuálne cnosti sú múdrosť a vedenie, k rozumovým cnostiam patrí hlavne
umenie. Podľa jeho učenia mravné cnosti nemôžu existovať bez rozumových cností.
 mravné cnosti vyjadrujú vzťahy medzi ľuďmi (spravodlivosť), a charakterizujú vzťah
človeka k sebe samému (umiernenosť, štedrosť). Rozoznáva štyri hlavné cnosti:
rozvážnosť, spravodlivosť, umiernenosť a odvaha.
 teologickými cnosťami sú viera, nádej, láska, pričom najdokonalejšou z nich je láska.
Ním určené teologické cnosti sa vzťahujú na Boha, a medzi všetkými cnosťami im patrí
najvyššie miesto.
Úplne iný, modernejší, pohľad ponúka terapeut Erik. H. Erikson. Jeho hlavnou
myšlienkou je, že každý človek sa vyvíja a v každom vývinovom období si má osvojiť určité
cnosti. Ponúka nasledovné:
Vývinové obdobie Odpovedajúca cnosť
Predškolský vek
Základná dôvera
Autonómia
Iniciatíva
Školský vek
Zdatnosť
Dospievanie
Identita
Adolescencia
Dôverné vzťahy
Dospelý vek
Plodnosť
Staroba
Pocit naplneného života
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Opačný postoj
Nedôvera
Zahanbená neistota
Pocit viny
Pocit menejcennosti
Zahmlenie identity
Uzavretie sa v samote
Stagnácia
Rezignácia, zúfalstvo

ETICKÁ VÝCHOVA V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

Erikson dodáva, že motívom zrelej osobnosti v konaní cnostných skutkov nie je šťastie,
ani iný cieľ. Cnostné skutky pochádzajú z vnútra človeka a motívom ich konania je radosť
z dobra. z toho plynie, že sprievodnými znakmi cností sú radosť a ľahkosť.
Ekonomické cnosti
Dnes nám doba, v ktorej žijeme ponúka iné chápanie cností. Sú odvodené od cností už
spomínaných, no sú orientované iným smerom, predovšetkým ekonomicky. Miesto na
zamyslenie majú tzv. ekonomické cnosti: sporivosť, podnikavosť, solidarita, subsidiarita.
Dnešný svet, zameraný na materiálne hodnoty, núti človeka zamýšľať sa nad tým, čím je
motivované jeho konanie. Konanie „motivované prosociálnosťou podporuje tieto postoje:
 „ekonomické cnosti“ako spravodlivosť, podnikavosť, svedomitá a dôsledná práca,
 ochotu darovať, podeliť sa, požičať veci,
 skromnosť vo vzťahu k vlastným potrebám
 veľkorysosť vo vzťahu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, ako sú ľudia v núdzi,
nezamestnaní, postihnutí, bezdomovci, atď,
 ochotu prispievať na ušľachtilé ciele,
 život vo vedomí zodpovednosti za hmotné prostriedky;“ (Lencz, 1999, s. 80)
Sporivosť, alebo umenie hospodáriť je ľudská vlastnosť. Je chápaná ako dobrá vlastnosť.
Má však blízko k iným, negatívnym vlastnostiam, ako napríklad lakomstvo, egoizmus. Môžeme
teda upozorniť na to, že aj táto dobrá vlastnosť človeka má mať mieru. Táto schopnosť človeka
je dnes orientovaná najmä na umenie hospodáriť s peniazmi. Dnešný človek, žijúci
v konzumnej spoločnosti, sa zameriava najmä na to, aby mal a vlastnil. Často má pocit šťastia,
naplnenia ak sa mu podarí vlastniť ďalšie a ďalšie veci. Táto túžba vedie človeka skôr
k utrácaniu peňazí ako k sporivosti, a aj preto, ak sa človek dokáže ovládnuť, môžeme sporivosť
považovať na pozitívnu vlastnosť.
Pre dnešného človeka je dôležité, aby si zarobené peniaze spokojne užil. Tomuto pocitu
spokojnosti je na prekážku nezdravá až prehnaná spotreba, míňanie financií a tiež prehnaná
a niekedy až chorobná sporivosť. Je potrebné nájsť stred medzi týmito dvoma extrémami,
pretože ak sa to človeku nedarí, buď nedokáže myslieť na zajtrajšok, alebo si zarobené peniaze
nikdy neužije.
Podnikavosť úzko súvisí so sporivosťou. Je to tvorivá ľudská činnosť a má určité
charakteristické znaky, napríklad: samostatnosť, iniciatívnosť, smelosť, vynaliezavosť,
schopnosť rozhodovať v podmienkach neistoty, ochota vstúpiť do rizika,.. . „Najvýstižnejšie,
podľa nášho názoru definuje podnikavosť J.Timmons: Podnikavosť je schopnosť vytvoriť
a vybudovať niečo prakticky z ničoho. Je to iniciovanie, tvorba, budovanie podniku alebo
organizácie, na rozdiel od pozorovania, analyzovania a rozprávania o podniku či organizácii. Je
to spôsobilosť vidieť príležitosť tam, kde iní vidia chaos, protirečenie, zmätok. Je to schopnosť
vytvoriť tím spolupracovníkov, ktorí dokážu efektívne doplniť vaše schopnosti, váš talent. Je to
spôsobilosť nájsť, využívať kontrolovať zdroje (často vlastnené inými) a mať istotu, že v čase,
keď budete peniaze potrebovať najviac, tak ich aj budete mať. Je to ochota podstúpiť vopred
vykalkulované riziko a následne urobiť všetko možné preto, aby ste dosiahli svoj cieľ.“
(http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p4-2005.pdf)
Podnikavosť je považovaná za univerzálnu podnikateľskú cnosť a ak činnosť podnikateľa
nenesie spomínané charakteristické znaky, je považovaná jeho činnosť za neúspech.

743

EKONOMICKÉ HODNOTY V ETICKEJ VÝCHOVE

Je úzko spojená s rozhodovaním, so vstupom do rizika a teda samozrejme aj so
zodpovednosťou. „Podnikateľská etika prezentuje ekonomiku, založenú na humánnom
princípe, ktorý zdôrazňuje, že podnikateľské aktivity nie sú samoúčelné, ale uskutočňujú sa pre
ľudí a s ľuďmi, a že podnikanie má slúžiť životu.“ (Agafonová, 2006, s. 27) Zodpovedné
správanie je také, ktoré je v súlade so svedomím človeka. Podnikateľ nesie zodpovednosť za
podnik - zamestnancov, svoju rodinu, financie, a samozrejme aj za seba. Zodpovednosť je
schopnosť znášať následky vlastného konania.
V dnešnej dobe, ktorá je ťažká aj z pohľadu vzťahov medzi ľuďmi, dôstojnosti človeka, sa
kladie dôraz na solidaritu. Odmieta sa individualizmus, ktorý v podstate popiera sociálny
charakter človeka. Tiež nie je jediným a najlepším postojom kol.ektivizmus, ktorý môže človeka
oberať o osobnú dôstojnosť, samostatnosť. Neznamená to však, že solidarita sa nachádza
niekde uprostred kol.ektivizmu a individualizmu. Znamená to, že „solidarita predstavuje novú
a osobnú výpoveď o pomere medzi človekom a spoločnosťou“. (Hoffner, 1993, s. 10)
Slovo solidarita pochádza z latinského slova „solidus“a znamená „pevný“, „celistvý“.
Zakladá sa na vzájomnej zviazanosti človeka – jednotlivca a spoločnosti. Na základe solidarity
sa každý človek spája s osudom iného človeka a s osudom spoločnosti. Pretože ľudia sa
navzájom potrebujú, je potrebné, aby prevzali zodpovednosť za druhých, za spoločnosť
a naopak spoločnosť sa má zaujímať o jednotlivca.
Je mnoho oblastí, v ktorých by sa človek mal solidárne angažovať, napríklad: „.. zasadiť
sa za ochranu ľudského života od počatia, postaviť sa proti zneužívaniu detí, zlému
zaobchádzaniu s nimi, proti utláčaniu, prenasledovaniu a vraždeniu nevinných ľudí najmä
v diktátorských režimoch; ďalej organizovať solidárnu pomoc pre hladom umierajúcich, núdzu
trpiacich, starých, chorých a telesne postihnutých ľudí a prejaviť solidaritu voči
nezamestnaným.“ (Vragaš, 1996, s. 41) Solidarita vlastne sleduje vzťah medzi chorým
a zdravým, zamestnaným a nezamestnaným, bohatým a chudobným, .. . Jednou z foriem
solidarity je medzinárodná solidarita, od ktorej čiastočne závisí mier vo svete.
Solidarita je úzko spojená so subsidiaritou. Slovo subsidiarita je odvodené z latinského
výrazu „subsidium“, je to pôvodne vojenský termín a označoval „rezervu“, alebo „zálohu“.
V spoločenskom živote znamená poskytnutie pomoci, presnejšie povedané pomoc
k svojpomoci. Týmto pojmom je označovaný zásah – pomoc väčšej sociálnej skupiny - hlavne
štátu, v prospech menších sociálnych skupín – jednotlivý občan, rodina, skupina, podnik,
združenie,.. . Podpora, pomoc vychádza od väčšieho smerom k menšiemu. Ide o pomoc tým,
ktorí ju potrebujú a nevedia si ju zabezpečiť sami.
Tento princíp chráni slobodu, práva a dôstojnosť jednotlivca. Pomoc však má byť
poskytnutá až vtedy, keď je dokázané, že jednotlivec, alebo skupina nie sú schopní zabezpečiť
si ju sami. Ak teda si občan, či skupina dokáže poskytnúť pomoc, pomoc zo strany štátu nie je
namieste. Pri tomto druhu pomoci menším skupinám musí byť ponechaná sloboda
v rozhodovaní, autonómia.
Cieľom takejto pomoci je zlepšenie pozície jednotlivca, skupiny; podpora dôstojného
života. Pius XI, pápež, vo svojej encyklike Quadragesimo anno, vysvetľuje subsidiaritu: „Nie je
dovolené odňať jednotlivcom a zveriť spoločenstvu to, čo môže vykonať vlastnými silami
a vlastnou usilovnosťou. Súčasne je nesprávne preniesť na vyššie a väčšie spoločenstvá to, čo sa
dá zrealizovať v menších a nižšie postavených spoločenstvách. Všetko toto znamená škodu
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a narúša spoločenský poriadok. Akákoľvek činnosť každej spoločnosti je svojou podstatou
a povahou subsidiárna; má napomáhať členom spoločenského združenia, a nie ich zničiť
a pohltiť.“ (Pius XI, 1931, s.100)
Dnes sa mnoho ľudí dostáva do tiesni: finančnej, či existenčnej. Za touto ich neľahkou
situáciou môže byť niekoľko dôvodov. Nech je však dôvod ich zložitej situácie akýkoľvek, je
povinnosťou štátu zasiahnuť a podať pomoc slabším.

HODNOTY
Hodnota je priorita, ktorá je hnacím motorom celého ľudského snaženia. Každý človek
má úplne iný hodnotový rebríček, ktorý sa počas života mení. Človek sa naučí, že v ľudskej
spoločnosti nemôže robiť to, čo sa mu práve chce, ale má aj nejaké povinnosti.
Pojem „hodnota“ je odvodený z gréckeho „timé“ - a, čo znamená „cena, hodnota,
odmena, pocta“a latinského „valor“. Na začiatku sa tento pojem používal na označenie výmeny
materiálnych vecí a ich úžitkovej hodnoty (ceny).
Hodnoty predstavujú nevyhnutnú súčasť nášho života, sú zdrojom motivácie, dávajú
zmysel ľudskému životu. Význam hodnôt v živote človeka výrazne vystupuje do popredia práve
v súčasnej dobe, keď v našej spoločnosti prebiehajú mnohé rýchle a závažné zmeny. Dnes
hovoríme o kríze hodnôt. Spoločnosť ale aj jednotlivec sa častejšie orientujú na materiálne
hodnoty a konzumný spôsob života.
Základom každej hodnoty je užitočnosť, schopnosť uspokojovať niektoré z potrieb
človeka, teda plniť určitú funkciu vzhľadom na ľudí, na ich potreby a záujmy.
Tým, že si mladý človek vyberá a následne prijíma hodnoty, vzniká u neho morálka, ktorá
ovplyvňuje jeho rozhodnutia, správanie. Mladý človek, nachádzajúci sa v období dospievania,
však nie je schopný osvojiť si hodnoty bez pomoci. Výber hodnôt u mladého človeka nemá byť
ohraničovaný, má byť usmerňovaný. Je dobré ponechať človeku možnosť zamyslieť sa a vybrať
si. „Ich vývin a formovanie si vyžaduje prekonávanie životných „prekážok“, určitú pestrosť
životných situácií.“ (Ďurek, 2001, s. 43) V súlade s výchovou si človek dokáže vytvoriť vlastný
hodnotový systém a v ňom následne preferovať určité hodnoty.
Keďže človek je členom spoločnosti popri individuálnom systéme hodnôt, ktorý je
vlastný každému človeku, poznáme aj spoločenský hodnotový systém. Jednotlivec sa nemôže
riadiť iba svojimi osobnými hodnotami, pretože zároveň zastáva aj určitú spoločenskú pozíciu.
Prostredie, v ktorom človek žije sa mení. Najvyššou hodnotou v tomto prostredí je človek.
Aby si túto skutočnosť uvedomoval, je potrebné, aby mu táto myšlienka bola daná
výchovou. Rodinné prostredie je to prvé a pravé miesto na to, aby sa človek naučil mať
v úcte iných ľudí, ich činnosť – neskôr prácu. V tomto prostredí sa človek prirodzene naučí
uvedomovať si povinnosti, mať zodpovednosť.
Človek hodnotí všetko vo svojom okol.í – predmety, skutočnosti. Hodnotenie u človeka
prebieha z hľadiska jeho potrieb a záujmov. Vzniká tak jeho hodnotový systém. Predstavuje
vzájomné, hierarchické, usporiadanie hodnôt. Hodnoty, ktoré človek vo svojom živote
preferuje sa prejavujú navonok v jeho názoroch, postojoch, správaní.
Hodnotový systém má byť realistický a pružný. Hodnoty majú byť prakticky uplatňované
vo svete okol.o nás. Zostávajú stále len relatívne, človek ich prispôsobuje zmenám v jeho okol.í.
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Ako už bolo spomenuté, človek je členom spoločnosti - zastáva v nej určitú pozíciu, preto
sa nemôže riadiť iba svojim vlastným systémom hodnôt, ale musí poznať a rešpektovať.
Ján Grác ponúka nasledovnú kategorizáciu hodnôt:
 hodnoty nepoznané – existujú, no človek si ich ešte neosvojil,
 hodnoty poznané, ale neuznávané – človek ich už pozná, ale ich odmieta,
 hodnoty uznávané, ale neželané – človek si ich cení u druhých, no sám ich odmieta,
 hodnoty želané – sú pre človeka motiváciou, stávajú sa cieľom. (Grác, 1979, s. 40-41)
Z hľadiska základných životných sfér rozoznávame hodnoty:
 materiálne – predstavujú uspokojovanie potrieb z hľadiska praktickej činnosti,
 duchovné – súvisia s potrebami duchovného života človeka.
Bežne človek rozdeľuje hodnoty na tie, ktoré sú nevyhnutné pre život (životné),
napríklad: rodina, zdravie, práca, úcta, viera, láska a druhotné (obsahujúce materiálne
hodnoty), napríklad: sociálne, politické, kultúrne a iné danosti.
Hodnoty, ktoré človek preferuje sa odrážajú v živote človeka, v jeho životnom štýle,
v správaní. Osecká (1990) rozlišuje nasledovných deväť kategórií hodnôt:
a) allocentrické – porozumieť a pomáhať ľuďom,
b) intelektuálne – byť inteligentný, mať vedomosti,
c) sociocentrické – pracovať pre spoločnosť,
d) estetické – mať vkus a zmysel pre krásu,
e) zdokonaľovanie – usilovať sa o dokonalosť,
f) prestíž – dosahovať úspech a uznanie,
g) príjemnosť – žiť príjemne a pohodlne,
h) materiálne – mať veľa peňazí,
i) emocionálne – prežívať silné pocity.
J. Vajda uvádza nasledovné členenie mravných hodnôt:
 hodnoty mravného vedomia (pojmy, idey, pravidlá, princípy),
 hodnoty povahových vlastností človeka (pracovitosť, svedomitosť, pravdovravnosť),
 hodnoty medziľudských vzťahov (láska, priateľstvo, kol.egialita, solidarita)
 hodnoty ľudského konania (dobrý skutok, zlý skutok, dobromyseľnosť, zlomyseľnosť,
zákernosť, charita).
Axiológia - špecifická filozofická disciplína, skúma podstatu hodnôt z hľadiska významu,
ktorý je pripisovaný nejakej veci, javu, procesu na základe toho, do akej miery môže uspokojiť
potrebu. Pri posudzovaní tejto kategórie vychádza zo štyroch základných poznatkov:
 Hodnota nie je len výtvorom filozofie, ale stránka skutočného života.
 Hodnota je fakt života, ktorá vznikla v historickom procese.
 Hodnota nikdy nevystupuje ako niečo ideálne, neuskutočniteľné, absolútne.
 Hodnota ako spoločenská stránka nie je protikladom prírody, ale vyplýva z pochopenia
prírodných a spoločenských daností.
Problematiku hodnôt charakterizuje axiológia z pozície dvoch základných hľadísk:
1. Hodnoty sú podmienené praktickou činnosťou človeka, sú späté s jeho existenciou, iba
pre človeka a iba človekom je skutočnosť hodnotená.
2. Premenlivosť aktuálnych hodnotení je neredukovateľná, pretože každá sociálna
skupina i jednotlivec ich hodnotí svojským spôsobom.
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Hodnoty vo vyučovacom predmete Etická výchova
Obsah etickej výchovy pozostáva z desiatich základných, vzájomne úzko previazaných
tematických celkov:
1. Otvorená komunikácia.
2. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta.
3. Pozitívne hodnotenie iných.
4. Tvorivosť a iniciatíva.
5. Komunikácia a vyjadrovanie citov.
6. Empatia.
7. Asertivita.
8. Schopnosť výberu žiaducich reálnych a zobrazených vzorov.
9. Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa – prosociálnosť v osobných vzťahoch.
10. Komplexná prosociálnosť.
Poradie jednotlivých tematických celkov má svoj význam. Postupné zvládnutie každej
témy znamená, že deti sú schopné osvojovať si sociálne zručnosti z nasledujúcej témy. Nejde
len o nácvik jednotlivých zručností, ide predovšetkým o to, aby tieto zručnosti boli v službe
prosociálnosti.
Výchovné ciele týchto tém smerujú k rozvoju sociálnych zručností žiakov. Okrem
uvedených 10 základných tematických celkov má etická výchova nasledujúce aplikačné témy:
11. Etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania.
12. Ekonomické hodnoty.
13. Náboženstvá – tolerancia a úcta.
14. Rodina, v ktorej žijem.
15. Výchova k manželstvu a rodičovstvu.
16. Ochrana prírody a životného prostredia.
Tieto oblasti umožňujú učiteľom i žiakom aplikovať získané sociálne zručnosti v
konkrétnych životných situáciách. V odbornej literatúre sa prosociálne správanie charakterizuje
ako správanie, ktoré je na prospech inej osobe, skupine ľudí alebo sociálnemu cieľu bez toho,
aby takto sa správajúci človek (dospelý či dieťa) zaň očakával odmenu (materiálnu alebo
nemateriálnu alebo len povšimnutie). Takéto správanie predpokladá odpútanie sa od svojich
vlastných potrieb a byť v službe potrebám iného.
Vrcholom prosociálnosti je tzv. komplexná prosociálnosť. Komplexná prosociálnosť
zahrňuje prosociálne postoje a správanie jednotlivca k spoločenskej skupine, k národu, k celej
ľudskej spoločnosti a správanie spoločenských skupín medzi sebou. Tieto postoje, správanie
človeka, smerujú k tolerancii.
Liberalizácia našej spoločnosti si okrem určitých prínosov vyberá aj svoju daň v podobe
nárastu individualizmu, prevládajúcej hodnotovej orientácie spoločnosti na konzum a s tým
súvisiace spotrebiteľské správanie. Práve preto by sa hodiny etickej výchovy mali dotýkať aj
tzv. „ekonomických cností“. Ich nadobudnutie a ich aplikácia do života človeka môže napomôcť
dosiahnutiu komplexnej prosociálnosti.
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MOŽNOSTI INOVÁCIE
Etická výchova je predmetom, ktorý svojou podstatou rieši najvážnejšie problémy
súčasného človeka, najmä jeho charakter – orientovaný medziľudsky, morálne. Dôraz sa teda
kladie na rozvoj celej osobnosti.
Dnes už nie sú potrebné diskusie o potrebe predmetu etická výchova na základných
a stredných školách. Potreba vychádza z doby, v ktorej sa dnešný človek nachádza.
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou
orientáciou, u ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty
zaujímajú významné miesto. Etická výchova pripravuje mladých ľudí pre život. Je dôležité, aby
dokázali svojim správaním prispievať k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine,
na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Predmet sa
zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní
ľudia s dobrým morálnym kreditom. Hodnotová orientácia mladých ľudí, by takto mala byť
prínosom pre ich osobný, rodinný život a pre celú spoločnosť.
V súčasnosti veľa hovoríme o finančnej kríze, no ona je spojená s krízou „morálnou“. Je
citeľný nárast individualizmu, spoločnosť sa orientuje na konzumný spôsob života. Hovoríme
o budúcnosti človeka a ukazuje sa, že závisí od ľudskosti, morálky; od schopnosti empatie,
schopnosti uskromniť sa, podeliť sa, od spolupráce, od schopnosti rešpektovať sa, chrániť
prírodu pre budúce generácie, .. .
Je nesporné, že úlohou etickej výchovy je zamýšľať sa nad aktuálnymi otázkami. Žiaci na
hodinách by mali viesť živú diskusiu o spomínaných témach. Najaktuálnejšou témou dnešných
dní je práca, jej zmysel a nezamestnanosť. Práca je spájaná so zabezpečovaním životných
potrieb človeka. k zabezpečovaniu životného štandardu dnes patrí: obživa – strava, obliekanie,
bývanie, vzdelávanie, sebarealizácia, kultúrne formy oddychu (dovolenka, šport, koníčky). Žiaci
by mali uvažovať nad tým, prečo človek pracuje, čo mu práca prináša a naopak, čo spôsobuje
nezamestnanosť v živote človeka. Predmet má ponúknuť priestor na ďalšie témy súvisiace
s prácou: napríklad nad jej hodnotou, cena životných potrieb – vreckové, nezamestnanosť,
workoholizmus.
Ďalšou, nemej dôležitou témou, je zodpovednosť. Hovorme o zodpovednosti za seba –
poznávanie svojich schopností a vlastností (aby žiak vedel čo má ďalej rozvíjať, o čo sa snažiť,
aby si uvedomoval svoju jedinečnosť); o zodpovednosti za svoj názor (jeho vyjadrenie a aj
zmena názoru); zodpovednosť za vzťahy; zodpovednosti za prírodu, okol.ie. Etická výchova
môže naučiť žiaka že prevziať plnú zodpovednosť je schopný len ten, kto si uvedomuje
hodnotu seba, iných, okol.ia. Zodpovednosť môže byť téma, ktorá prinesie ďalšie: sporivosť,
podnikavosť, solidarita, subsidiarita a iné.
Bolo by vhodné, ponúknuť žiakom dostatok aktivít, pomocou ktorých budú riešiť
spomínané témy. Vhodné sú aj dlhodobé aktivity. Ponúkajú žiakom, okrem iného, prejaviť
svoju kreativitu a aj viac času na prácu s témou. Hodiny etickej výchovy by mali mať viac
zážitkových a praktických aktivít. Teória je samozrejme veľmi potrebná, no žiaci prejavujú väčší
záujem o tému, ak hodina nie je len teoretická.
Ekonomické cnosti v jednotlivých ročníkoch
5. ročník
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V piatom ročníku nachádzame tému Tvorivosť v medziľudských vzťahoch. Táto téma je
dôležitá, pretože nabáda žiaka k tomu, aby rozvíjal svoju tvorivosť práve v oblasti
prosociálnosti. Ekonomické cnosti môžu v etickej výchove v tomto ročníku nájsť svoje miesto
práve v spomínanej téme. Už bolo spomenuté, že podnikavosť súvisí so sporivosťou. Je to
tvorivá ľudská činnosť a má napríklad aj tieto charakteristické znaky: samostatnosť,
iniciatívnosť, smelosť, vynaliezavosť, .. Žiaci v piatom ročníku už sú schopní v skupinách,
prípadne aj samostatne riešiť niektoré situácie týkajúce sa napríklad triedneho kol.ektívu (Čo
môžem urobiť pre triedu? Akú hodnotu ponúknem pre zlepšenie vzťahov v triede?) ale tiež
situácie týkajúce sa ľudí v núdzi (Kto je človek v núdzi? Čo je núdza, chudoba?)
6. ročník
Tento ročník žiakom ponúka možnosť „pochopiť druhých, vžitie sa do situácie“a tiež
tému Prosociálne správanie. Práve táto, obšírna, téma ponúka možnosť nadviazať na aktivity
z predošlého ročníka a žiaci môžu napríklad opísať život človeka v núdzi, zamyslieť sa nad
dôstojnosťou človeka, opísať situáciu, keď oni sami videli človeka v núdzi, .. je tu priestor na to,
aby si žiaci uvedomovali pojem „solidarita“a pracovali s týmto pojmom.
7. ročník
V téme Vzťah k starým, chorým a k osobám so špecifickými potrebami žiaci môžu
pochopiť potreby starých ľudí, poznať ich život, názory, životné skúsenosti. Subsidiarita je
hodnota, ktorá smeruje pomoc tým, ktorí ju potrebujú a nevedia si ju zabezpečiť sami. Žiaci už
dokážu samostatne plánovať pomoc tým, ktorí ju potrebujú, dokážu určiť miesta vo svojom
okol.í, kde môžu nájsť človeka nachádzajúceho sa v núdzi a tiež dokážu diskutovať o rôznych
druhoch pomoci. Tieto môžu byť konkrétne a zrelizovateľné.
8. ročník
Téma Ekonomické hodnoty môže byť vyvrcholením toho, čo žiaci získali
v predchádzajúcich ročníkoch. Rozoznávajú a dokážu vysvetliť hodnotu peňazí. Poznajú pojem
materializmus, svedomie. Sú schopní nielen diskutovať o pomoci ale vedia aj preukázať fyzickú
službu a pomoc, darovať, deliť sa, vytvárajú porozumenie k etnickým skupinám, národnostným
menšinám, osobám na okraji spoločnosti.
Na základných a stredných školách v súčasnosti niet iného predmetu, okrem etickej
výchovy, ktorý by umožňoval žiakom zamyslieť sa nad spomínanými a tiež ďalšími problémami
a diskutovať o nich. Rovnako niet iného predmetu, ktorý by dával priestor na rozvoj niektorých
uvedených postojov, ktorý by napomáhal k výberu a osvojeniu si určitých hodnôt.

ZÁVER
„Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale ty môžeš zmeniť svet celej osoby.“ Albert
Einstein
Dnešný svet nám často ponúka obraz života z prírody: prežívajú a najlepšie sa majú
najsilnejší. Nejedná sa však o fyzickú silu, ale komplexnú kombináciu rôznych vlastností,
napríklad: múdrosť, šikovnosť, prešibanosť, odvaha, vnútorná sila, a mnohé iné.
Úlohou predmetu etická výchova, teda úlohou učiteľa, je ponúknuť žiakom zamyslenie
sa nad životom, budúcnosťou. Žiak má možnosť rozhodnúť sa pre životný postoj, ktorý mu
bude najviac vyhovovať. V rozhodovaní mu predmet etická výchova vychádza v ústrety tým, že
žiak dostáva priestor na otázky, vyjadrenie svojho názoru, jeho formovanie a diskusiu.
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S dozrievaním človeka súvisí aj túžba po tom, aby po sebe niečo zanechal. Dnešný,
moderný a uponáhľaný človek sa málo zamýšľa nad tým, čo po ňom zostane. Konzum ženie
človeka vpred a s ním rastie jeho túžba „vlastniť“. Je dôležité aby žiaci na hodinách etickej
výchovy dostali dostatok času na to, aby sa zamysleli nad preferovanými hodnotami, nad tým,
čo spôsobuje ich uprednostňovanie v živote. Umožní im to stať sa niekým, kto dokáže svetu
„dávať kus seba“, namiesto „brať“. Životný postoj, ktorý nadobudnú, bude postoj „delenia,
dávania, empatie“, nebude to len postoj „vlastnenia“. Teda predmet ponúka žiakom rozhodnúť
sa medzi mať a byť.
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REKLAMA – DETSKÍ PROTAGONISTI A KONZUMENTI
Petra DRÁBIKOVÁ
Abstrakt
Cieľom tohto príspevku je osvojiť si základnú predstavu o pôsobení reklamy a získať tak nástroj
pre kritický odstup detí pri jej vnímaní. Vychádzajúc z teoretických poznatkov základných pojmov, cieľov
a metód reklamy vzhľadom k možným inováciám témy Reklama – jej ciele a metódy sme navrhli úpravu
cieľov a štandardov s dôrazom na konkrétnosť, splniteľnosť a kontrolovateľnosť doplnenú vlastnou
koncepciou realizovateľnou v praxi v rozsahu štyroch vyučovacích hodín.
Kľúčové slová: reklama, ciele reklamy, metódy reklamy

ÚVOD
Stretávame sa s ňou na každom kroku. Pri sledovaní televízie, cestou do práce, v
regáloch s potravinami, pri otvorení poštovej schránky. Stala sa súčasťou nášho fyzického i
sociálneho prostredia, v ktorom existujeme. Cieľom našej práce je preto osvojiť si aspoň
základnú predstavu o pôsobení reklamy a získať tak nástroj pre kritický odstup detí pri jej
vnímaní.
Čo to teda tá reklama vlastne je? Aké sú jej ciele? Poznáme postupy, ktoré reklama
využíva? Dokážeme triezvo posúdiť jej pravdivosť. A dokážu takto kriticky uvažovať deti,
ktorých poznávacie procesy sa ešte len vyvíjajú? Tieto otázky sme sa pokúsili zodpovedať v
obsahu našej práce.
V prvej kapitole sa venujeme definovaniu hlavných pojmov súvisiacich s reklamou.
Špeciálnu pozornosť venujeme deťom ako prijímateľov a zároveň protagonistom reklamy,
keďže v oboch prípadoch existuje riziko negatívneho vplyvu reklamy.
V nasledujúcej časti sa zameriavame na ciele reklamy rozdeľujúc ich z rôznych hľadísk. Za
špecifický považujeme cieľ detskej reklamy. Metódy, ktoré reklama používa pri dosahovaní
svojich cieľov vychádzajú prevažne z dvoch primárnych prístupov a to racionálneho, no najmä
emocionálneho. V každom prípade by však reklama mala dodržiavať základné etické zásady
a to pravdivosť, slušnosť a korektnosť.
Poslednú kapitolu venujeme návrhu možností inovácie témy reklama vo vzťahu ku
kurikulu etickej výchovy na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania. Navrhnutú úpravu cieľov
a štandardov s dôrazom na konkrétnosť, splniteľnosť a kontrolovateľnosť dopĺňame vlastnou
koncepciou vo vyučovaní.
Veríme, že naša práca sa stane prínosom a inšpiráciou vo vyučovaní danej témy.

REKLAMA
„Tati, ten mesiac, na čo je to reklama?“ Carl Sandburg
Na prvý pohľad úsmevná otázka malého chlapca, na strane druhej dôvod na zamyslenie.
Nad tým, čo je tou reklamou, ktorú vidíme všade okol.o seba.
Potreba získať určitý nástroj pre kritický odstup detí pri vnímaní reklamy v dnešnej dobe
je zrejmá. Preto považujeme za dôležité, osvojiť si aspoň základnú predstavu o pôsobení
reklamy.

751

EKONOMICKÉ HODNOTY V ETICKEJ VÝCHOVE

V tejto kapitole sa preto budeme venovať jej definícii, tomu, ako vnímame reklamu
dnes. Zameriame sa na jej hlavné zložky s dôrazom na cieľovú skupinu – deti.
Slovo reklama pochádza z latinského re-clamo, čo znamená vyvolávať, kričať, často za
účelom niekoho od niečoho odvrátiť, prilákať k niečomu pozornosť. Označovalo vyvolávanie
trhovcov ponúkajúcich svoj tovar a snažiacich sa odlákať zákazníkov konkurencii (Mičienka
a kol., 2007).
Dnešnú reklamu definujú Pospíšil, Závodová (2009) ako platené informácie o produkte,
firme či značke produktu alebo firmy. Americká marketingová asociácia AMA k tejto definícii
pridáva, že ide o „každú platenú formu neosobnej prezentácie a ponuky myšlienok, tovaru
alebo služieb prostredníctvom identifikovaného sponzora“ (In Vysekalová, 2007, s. 20).
Z psychologického hľadiska ide o určitú formu komunikácie s komerčným zámerom. Ako
uvádzajú Jirák, Köpplová (2009) táto komunikácia je smerom ku komunikačnému cieľu
plánovaná a jej priebeh a výsledok sa kontroluje. Reklama k tomuto účelu využíva vo veľkej
miere znalosti z psychológie, sociológie, teórie komunikácie či štúdia médií. Je síce neosobná,
jednostranná, no dokáže osloviť široký okruh verejnosti.
Táto komunikácia prebieha v určitej schéme. Je hlavnými zložkami sú odosielateľ,
správa, médium a príjemca.
Odosielateľom môže byť človek alebo skupina ľudí, väčšinou pracovníci reklamných
agentúr, príp. reklamného oddelenia zadávateľov reklamy.
Správu chápeme ako súhrn informácií, ktoré by u príjemcu mali vyvolať psychické
procesy zodpovedajúce zámerom odosielateľa. Každá správa sa skladá z materiálu, obsahu
a formy, a zmyslu, ktorý u príjemcu vyvoláva žiadané psychologické prejavy. Šíri sa pomocou
reklamných prostriedkov a médií (Pospíšil, Závodná, 2009).
Reklamný prostriedok, médium (informačný kanál) je nositeľom reklamného posolstva,
keďže predáva svoj čas (v prípade elektronických médií – rozhlas, televízia) alebo priestor
(tlačové médiá) pre uverejnenie reklamy. Vysekalová a kol. (2007) medzi hlavné prostriedky
reklamy uvádzajú:
 Inzerciu v tlači
 Televízne spoty
 Rozhlasové spoty
 Vonkajšiu (outdoor) reklamu
 Reklamu v kinách
 Audiovizuálne snímky
Príjemca (cieľová skupina) je podľa Kotlera a kol. (2007) špecifická skupina ľudí na
cieľovom trhu, ktorej chceme prostredníctvom reklamy doručiť kľúčové marketingové
posolstvo. Jej zadefinovanie je jedným z prvých krokov pri tvorbe marketingovej stratégie
a žiadna komunikačná aktivita by nemala začať bez toho, aby sme vedeli ku komu hovoríme,
pretože práve podľa toho určíme to, ako a čo budeme hovoriť. Čím viac o cieľovej skupine
vieme, čím lepšie sa dokážeme vcítiť do toho, ako žije, čo si myslí, čo ju teší a čo odrádza, tým
efektívnejšie ju dokážeme reklamou osloviť.
Reklama sa môže zameriavať na rôzne cieľové skupiny, domácnosti, výrobné podniky,
maloobchodné jednotky, športovcov, študentov. Znaky určujúce cieľovú skupinu uvádza
obrázok 1 (Vysekalová a kol., 2007, s. 30).
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REKLAMA A DETI
Deti bývajú začlenené do reklamy buď ako cieľová skupina - konzumenti, alebo v nej
vystupujú - protagonisti. Jedno i druhé zadávatelia reklamy využívajú radi a často, pretože
všeobecne platí, že deti dokážu najviac ovplyvniť nákupné správanie svojej rodiny. Ďalším
dôvodom (Lindstrom, 2008) je ľahká zapamätateľnosť reklamy u detského diváka, poslucháča
alebo čitateľa a následne aj trvácnosť preferencií značky u detí ako budúcich spotrebiteľov .
Obe tieto roviny skrývajú v sebe riziko negatívneho psychologického a sociologického
vplyvu na deti a mládež (Remišová, 2011). Preto sú tieto skupiny chránené v kódexoch
osobitne upravenými pravidlami, konkrétne hlava 7 Etického kódexu reklamnej praxe
(http://www.rpr.sk/sk/eticky-kodex) [citované 2013-05-08].
Detský príjemca – konzument
Deti sú vysoko citlivé na reklamy prichádzajúce z televízie, rádia, prípadne obľúbeného
časopisu. Ich potreby a hodnoty sú práve v štádiu vývoja a preto nie sú schopné v plnej miere
analyzovať obsah reklamy. Zároveň na základe svojich životných skúseností ešte nedokážu
adekvátne rozlišovať medzi zdanlivým a skutočným, podstatným a nepodstatným (Remišová,
2011).
Valkenburgová a Cantorová (2001, In Giles, 2010) považujú za najohrozenejšiu skupinu
deti predškolského veku. Ich chápanie reklamy je doslovné, sú ochotné reklame veriť. Nie sú
schopné rozlišovať medzi realitou a skutočnosťou a to ani v prípade, že sa im rodič bude snažiť
podstatu reklamy vysvetliť. Príčinou je najmä nedostatok skúseností. Podľa prieskumu
uverejnenom v Propsy verí reklame 33% šesťročných detí, zatiaľ čo od 9 rokov už len každé
desiate dieťa. Avšak až každé druhé dieťa v tomto roku na reklamu dá; v tom prípade rodičia
podliehajú prianiam svojich detí, ktoré by sa bez aktuálnych trendov mohli ocitnúť na okraji
svojej sociálne skupiny (Beránková, 1998 In Suchý, 2007). V mladšom školskom veku je pre deti
samozrejmé vlastniť danú vec, aby sa mohli chváliť medzi kamarátmi. Rozlišujú medzi dobrou
či zlou, alebo zaujímavou či nezaujímavou reklamou. Až okol.o desiateho roku života sa u detí
prvýkrát objavuje nedôvera voči reklame, začínajú ju konfrontovať so skutočnosťou. Vo veku
približne 12 rokov sa u detí začne rozvíjať kritické myslenie, ktoré im umožní chápať funkciu
a zámer reklamy. Livingstoneová (2009) uvádza uvádza 3 dôvody:
1. Podľa nej, až v tomto veku deti začínajú získavať „reklamnú gramotnosť“, t.j. učia sa
rozumieť, čím reklama v skutočnosti je
2. Do tohto veku i chýba kognitívna obrana, ktorá by ich ochránila pred vplyvom reklamy
3. Považuje preto za neetické predkladať reklamu deťom, ktoré sú reklamne negramotné
a zároveň zraniteľné
Reklamu zameranú na deti (najmä na deti mladšie než 12 rokov) považuje Suchý (2007)
za neetické zneužívanie a vydieranie nielen detí, ale aj ich rodičov. Za alarmujúce považuje,
vytvorenie väzby na určité značky tovaru pre dospelých už v detskom veku.
Semanová (2006) považuje za ohrozenú adolescentnú časť populácie. Ako uvádza (2006,
s. 69) mládež si „práve v tomto období vývinu vytvára svoje postoje, formuje rebríček hodnôt.“
Mládež si utvára svoj životný štýl, ide o obdobie sebauvedomovania a sebarealizácie, ale tiež
obdobie hľadania partnerov. To si uvedomujú aj reklamní tvorcovia. V reklame sa často snažia
navodiť pocit neistoty, že človek nebude atraktívny pre svoje okol.ie, zneisťovaním
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sebavedomia výrazne útočia na emócie, častokrát v skrytej podobe. Dudek (2010) však uvádza,
že v tomto „kritickom“veku už mládež dokáže dobre identifikovať aj úmysel skrytej reklamy
(http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zdroje-k-tematu/ceske-strankypro-mv-2) [citované 2013-05-10].
Detskí protagonisti
Deti sú v reklamách o 50 až 65% častejšie obsadzované ako starší ľudia. Predstavujú silný
segment, ktorý môže vyvolať výnimočnú lojalitu k značke (Chebeň, 2010). Podľa Remišovej
(2011) výskumy ukazujú, že reklamy s aktívnym účinkovaním detí sú pôsobivejšie
a efektívnejšie.
Dieťa je v reklamnom prostredí vykreslené najčastejšie v príkrom rozpore s realitou.
Dieťa v reklame púta pozornosť iných detí, pozornosť matiek a všetkých, ktorí sa domnievajú,
že produkty pre deti musia prejsť dôkladnejšími testami a preto sú kvalitnejšie.
Reklama s detským „hrdinom“pôsobí emotívnejšie (Chebeň, 2010). Reklamné dieťa má
približne 6 až 10 rokov a väčšinou je plavovlasé. Môže byť aj ohnivo ryšavé a pehavé, prípadne
je štrbavé, podstatné je, aby to pôsobilo „roztomilo“. To je základnou úlohou a podmienkou
výskytu dieťaťa v reklame. Deti sa stávajú ideálnou ilustráciou šťastného rodinného života,
zároveň sú nemilosrdným vydieracím nástrojom rodičov. Tvorcovia reklám prezentujú dieťa,
ktoré
 nikdy neplače
 na slovo poslúcha
 je potechou pre dušu aj zrak
 za žiadnych okol.ností nerobí problémy
V neposlednom rade treba ešte spomenúť sofistikovanú modernú reklamu, ktorá sa
pomocou skrytého marketingu prezentuje v obľúbených detských médiách ako sú sociálne
siete príp. využívaním „brand pushers“ (vyzdvihovači značky) – detí, ktoré sú spoločnosťami
platené za to, že ústne propagujú ich produkty (Giles, 2012).
Zhrnutie: Reklama sa stala neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života. Definovať ju
môžeme z rôznych hľadísk, napr. ako spôsob komunikácie, ktorý má svoje špecifiká a schému,
ktorej hlavnými zložkami sú odosielateľ, správa, médium a príjemca. z pohľadu príjemcu nás
zaujímajú deti, na jednej strane ako cieľová skupina - konzumenti, na strane druhej ako aktéri –
protagonisti (deti vystupujúce v reklame). V oboch prípadoch existuje riziko negatívneho
psychologického a sociologického vplyvu na deti a mládež, preto sú tieto skupiny chránené v
kódexoch osobitne upravenými pravidlami. Je to však dostatočné, aby reálne deti obstáli v
konkurencii súčasnej reklamnej ponuky, najmä, ak im ich vek nedovoľuje pochybovať o jej
pravdivosti?

CIELE A METÓDY REKLAMY
Cieľom reklamy je špecifická komunikačná úloha, ktorú má splniť vo vzťahu
k vymedzenému cieľovému publiku počas určitého obdobia. Reklamné ciele možno klasifikovať
z rôznych hľadísk, napríklad podľa toho, či sú zamerané na informovanie, presvedčovanie,
pripomínanie, porovnávanie.
Pomôckou pri ich formulovaní je využitie tzv. reklamnej pyramídy, reprezentujúcej
úlohy, ktoré môže reklama splniť (Vávra a kol., 1998).
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Pospíšil, Závodná (2009) uvádzajú 3 nasledovné hlavné ciele reklamy:
1. Informatívny cieľ – úlohou reklamy je informovať verejnosť o novom produkte a jeho
vlastnostiach, vyvolať u potenciálnych zákazníkov záujem a dopyt
2. Presvedčovací cieľ - má za úlohu presvedčiť zákazníka o výhodnosti daného produktu
a priviesť ho k tomu, aby si ho kúpil
3. Pripomínací cieľ – udržiavať v povedomí zákazníka produkt i značku tak, aby si na ňu
zákazník spomenul pri rozhodovaní o nákupe
Chebeň (2010) ich bližšie konkretizuje ako: informovať o produkte a značke, tvorba
imidžu značky, zvýšenie znalosti a známosti značky, zmeny postojov spotrebiteľov k značke,
presviedčanie vyskúšať produkt, značku, pripomínanie produktu vybranej značky,
presviedčanie kúpiť produkt a značku, pripomínanie produktu vybranej značky, minimalizácia
rizík vnímaných spotrebiteľmi, zvýšenie objemu nakupovaných výrobkov zo strany
spotrebiteľov i podnikov.
Reklamné ciele možno rozdeliť na
 Ciele súvisiace s finančným ziskom
 Ciele súvisiace s propagovaným produktom(napr. zvýšenie známosti značky)
Špecifickým je cieľ detskej reklamy, pretože ako uvádza Suchý (2007) jej cieľom je:
 vytvorenie citového vzťahu medzi výrobkom a detským príjemcom aj pri produktoch,
ktoré nie sú primárne určené deťom,
 vychovať budúceho spotrebiteľa danej značky a daného výrobku,
 zároveň ovplyvniť dospelého rodiča pri výbere a nákupe výrobku.
Reklamné metódy
Slovo metóda pochádza z gréckeho methodos – cesta, spôsob na dosiahnutie cieľa.
Preto za metódy reklamy budeme považovať spôsoby akým sa odosielateľ (pozri 1.1) snaží
dosiahnuť cieľ reklamy. Podľa rôznosti cieľov následne rozlišujeme aj metódy.
Z hľadiska spôsobu tvorby reklamy hovorí Chebeň (2010) o dvoch primárnych prístupoch
a to racionálnom a emocionálnom.
Racionálny prístup využíva prezentáciu racionálnych argumentov, napr. formou použitia
resp. vyskúšania produktu. Produkt často skúša známa osobnosť, odporučí testovacie
zariadenie, ktoré argumentuje pozitívnymi referenciami a súčasne sa objaví cenová akcia.
Takéto reklamy by mali byť seriózne a zároveň vzdelávať spotrebiteľov.
Väčšina expertov na reklamu však tvrdí, že spotrebiteľov je vhodnejšie ovplyvniť
emocionálne. Emocionálny zážitok z reklamy sa uchová v pamäti výraznejšie ako racionálne
informácie. Emocionálny prístup je založený na psychoanalýze spotrebiteľa, jeho motivácii
a podvedomom vnímaní. Takéto reklamy apelujú na potreby, túžby, predstavy, osobnosť
spotrebiteľa. Vyžarujú určité podnety, snažia sa vzbudzovať túžbu zákazníka, zažiť to, čo
protagonisti v reklame. Reklamy apelujúce na podvedomie sa snažia vzbudzovať asociácie v
podvedomí. Ak v reklame vidíme dieťa, evokuje nám čistotu a zdravotnú bezchybnosť
produktu. Tento emocionálny kontext reklamy často umocňujú farby a hudba.
Mičienka a kol. (2007) uvádza 3 postupy príznačné pre reklamu:
 sklon k idealizácii a zjednodušovanie (ponúkané výrobky nemajú žiadne nedostatky,
nepokazia sa, všetko je jasné a jednoduché, rodinný život je vzorný, deti poslušné, ..)
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opakovanie stálych a jednoduchých motívov v stálej snahe ich opakovaním upútať
pozornosť
 využívanie stereotypu – používa zjednodušené úsudky o správaní ľudí, ich povahách,
vlastnostiach národov či etník
Ako ďalšie presvedčovacie spôsoby tiež uvádzajú prednosti produktov, prezentovanie
všeobecne prijímaných hodnôt, napodobňovanie a stotožňovanie, odporúčania, odmenu, trest,
strach, humor, provokáciu, porovnávanie, tradície a štatistiky.
Vzhľadom k vyššie uvedeným spôsobom, akými sa reklama snaží dosiahnuť svoj cieľ, by
však mala spĺňať základné etické požiadavky. Reklama by mala byť pravdivá, slušná a čestná,
(Remišová, 2010), keďže okrem primárneho cieľa, podpory predaja, zároveň aj vzdeláva
občanov, informuje, presviedča a participuje na utváraní verejnej mienky.
Zhrnutie: Reklamné ciele môžeme klasifikovať rôzne. Napríklad podľa zamerania na
informovanie, presvedčovanie, pripomínanie, porovnávanie. Špecifickým je cieľ detskej
reklamy, ktorý je zamerané nielen na deti, ale aj ich rodičov. Spôsoby, akými reklama svoje
ciele napĺňa môžu vychádzať z racionálneho alebo emocionálneho prístupu. Emocionálny
prístup, považovaný za účinnejší, je založený na psychoanalýze spotrebiteľa, jeho motivácii
a podvedomom vnímaní. Takáto reklama vyžaruje podnety, snaží sa vzbudzovať túžbu, zažiť to,
čo protagonisti v reklame. Aby sme naučili deti nepodliehať tomuto tlaku, považujeme za
potrebné, oboznámiť ich s metódami reklamy.

MOŽNOSTI INOVÁCIE
Štátny vzdelávací program uvádza k téme Reklama - jej ciele a metódy spoločný cieľ pre
celý tematický celok Ekonomické hodnoty a etika a to „osvojovanie si základných pojmov
súvisiacich s ekonomickými hodnotami vo vzťahu k etike, osvojovanie si základných
ekonomických cností“. Výkonový štandard socio-afektívny pri danej téme uvádza tento
dokument ako „pozná ciele a úlohy reklamy“a výkonový štandard konatívny ako „nepodlieha
manipulácii
reklamy
a nedožaduje
sa
nadbytku
ako
nevyhnutnosti“.
(http://www.statpedu.sk/files/documents/
svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/eticka_vychova_isced2.pdf). Keďže vplyv reklamy v
súčasnej dobe neustále narastá, považujeme za potrebné venovať viac pozornosti práve tejto
téme a v rámci toho aj úprave jej cieľov a štandardov vo vyučovaní.
V rámci možností inovácie danej témy sa preto zameriame prioritne na stanovenie
konkrétnych cieľov, úprave obsahového a výkonového štandardu, ktoré zároveň doplníme
konkrétnou koncepciou vo vyučovaní.
Ako sme už uviedli vyššie potreba prehĺbenia tejto témy vo vyučovaní je nevyhnutná.
Pre navrhované zmeny si stanovíme určité kritériá. Kosová, Kasáčová (2007, s.78) uvádzajú
nasledovné požiadavky pre stanovenie operacionalizovaných cieľov, čiže tých, s ktorými učiteľ
pracuje v školskej praxi:
 musia byť splniteľné v stanovenom čase
 presne a jednoznačne formulované ako výkon s normou a podmienkami, aby sa dalo
kontrolovať ich splnenie
 primerané
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čo najviac špecifikované na jednu oblasť rozvoja dieťaťa, na jednu oblasť edukácie, na
jednu vekovú/špecifickú skupinu detí
 musia byť konzistentné s cieľmi vyššej úrovne, t.j. viesť k nim.
Obsahový štandard určuje minimálny obsah vzdelávania. Jeho hlavným cieľom je
zjednocovať, koordinovať resp. zabezpečovať kompatibilitu minimálneho obsahu vzdelávania
na všetkých školách. Učivo je formulované v štyroch kategóriách: faktuálne poznatky,
konceptuálne poznatky – vzájomné vzťahy medzi poznatkami. Procedurálne poznatky – ako
niečo urobiť, metódy skúmania, metakognitívne poznatky – kognície vo všeobecnosti
(http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-1stupen-zakladnych-Skol-ISCED-1/Vzdelavacie-standardy.alej) [citované 2013-05-21].
Výkonový štandard by mal ukázať učiteľovi, čo by mal žiak vedieť, ako by sa mali
vedomosti, schopnosti a zručnosti prejaviť v jeho konaní, ale najmä to ako sa vedomosti
z rozličných oblastí prejavia v jeho postojoch. Kognitívna zložka hovorí, „čo“konkrétne majú
žiaci vedieť a na akej úrovni to majú zvládnuť; socioafektívna zložka hovorí „ako“sa majú
hodnoty prejavovať v ich konaní, v ich postojoch (Valica - Fridrichová a kol., 2011).
Výkonový štandard sa tiež musí opierať o jasne definovanú stupnicu, taxonómiu. Jednou
z možností je štvorúrovňová hierarchia poľského pedagóga Niemierka, podľa ktorej možno
akýkoľvek intelektuálny úkon žiaka priradiť k niektorému zo štyroch kritérií a tým ho určiť ako
výkon. Niemierko uvádza tieto štyri úrovne:
1. reprodukcia naučeného
2. porozumenie, úprava naučeného
3. riešenie aplikačných úloh
4. riešenie
štrukturálne
nových
úloh,
tvorivosť
(http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr2-2001.pdf).
Na základe týchto kritérií sme sa pokúsili vymedziť nasledovné ciele a štandardy pre
tému Reklama – jej ciele a metódy:
Ciele:
 Osvojenie si základných pojmov súvisiacich s reklamou
 Zvyšovanie vnímavosti voči metódam ovplyvňovania reklamou
 Učenie sa kritickému hodnoteniu reklamy a zároveň navrhovať/tvoriť eticky korektnú
reklamu
Obsahové štandardy: Žiak
 vie vysvetliť slová: reklama, cieľ reklamy, cieľová skupina, reklamný
prostriedok/médium
 vie analyzovať a vysvetliť reklamné metódy
 vie zdôvodniť potrebu kritického myslenia vo vzťahu k reklame, pozná základné etické
požiadavky reklamy
Výkonové štandardy: Žiak
 Socioafektívny: dokážepochybovať, klásť otázky zisťujúce pravdivosť a dôveryhodnosť
reklamy, je schopný argumentovať, navrhovať riešenia pre eticky korektnú reklamu
 Konatívny: nepodlieha manipulácii reklamy a nedožaduje sa nadbytku ako
nevyhnutnosti (v tomto bode súhlasíme s pôvodným výkonovým štandardom)
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Zhrnutie: Súčasný štátny vzdelávací program ponúka pomerne stručnú charakteristiku
cieľa a štandardov témy Reklama. To môže viesť k rôznemu chápaniu a následnému
rozdielnemu výkladu. Preto sme sa pokúsili navrhnúť konkrétne operacionalizované ciele
a upraviť štandardy. k návrhu uvádzame aj konkrétnu koncepciu pre vyučovanie koncipovanú v
rámci 4 vyučovacích hodín. Pri jej zostavovaní sme prihliadali na príslušné vývinové obdobie
a teoretické východiská uvedené v časti 3.1. Veríme, že tento náš návrh inovácií prispeje
k zefektívneniu vyučovania danej témy a kol.egom - učiteľom ponúkne inšpiráciu vo vyučovaní.

ZÁVER
V našej práci sme sa venovali spracovaniu témy Reklama s dôrazom na detského
príjemcu/konzumenta ale i protagonistu/účinkujúceho. V oboch prípadoch totiž hrozí riziko
negatívneho psychologického i sociologického vplyvu na deti a mládež. Za cieľ práce sme si
preto zvolili osvojenie si základnej predstavy o pôsobení reklamy, čím sme sa pokúsili získať
kritický nástroj pre odstup detí pri jej vnímaní.
V úvode práce sme definovali reklamu ako určitú formu komunikácie s komerčným
zámerom a k nej príslušné kategórie: odosielateľ, správa, médium, príjemca/cieľová skupina.
Následne sme sa venovali deťom ako príjemcom i protagonistom reklamy, upozorniac na
možné negatívne vplyvy reklamy. Ďalej sme definovali ciele, kvalifikujúc ich podľa funkcie či
zamerania a metódy reklamy. Tie môžu vychádzať z racionálneho alebo emocionálneho
prístupu. Zároveň sme zdôraznili potrebu základných etických zásad: pravdivosť, slušnosť
a korektnosť. V poslednej kapitole sme sa venovali možnostiam inovácie témy Reklama – jej
ciele a metódy vzhľadom ku kurikulu etickej výchovy na nižšom stupni sekundárneho
vzdelávania. Stanovili sme si teoretické východiská pre určenie operacionalizovaných cieľov
a úpravu štandardov s ohľadom na ich konkrétnosť, splniteľnosť a kontrolovateľnosť. k nim
sme vytvorili koncepciu realizovateľnú vo vyučovaní v rozsahu štyroch vyučovacích hodín.
Veríme, že naša práca môže ponúknuť inšpiráciu a pomoc pri vyučovaní témy Reklama –
jej ciele a metódy a to pochopením teoretických východísk a následným realizovaním
navrhnutej koncepcie.
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MATERIÁLNE DOBRÁ AKO JEDEN Z DEŠTRUKČNÝCH PRVKOV
ĽUDSKÉHO ŽIVOTA (MATERIALIZMUS A KONZUMIZMUS)
Darina SÝKOROVÁ
Abstrakt
Príspevok je zameraný na ekonomické hodnoty a etiku. Vysvetľuje základnú ekonomickú
terminológiu a vzťah ekonómie a etiky. Poukazuje na nutnosť podnikateľskej etiky, pretože trh je veľmi
tvrdý, v hlave má len kalkulačku a srdce mu chýba. Trh miluje konzumných ľudí, preto je dôležité v rámci
etickej výchovy pozitívne ovplyvňovať postoje a správanie žiakov vo vzťahu k hodnotám (materiálnym,
ale najmä tým nemateriálnym). Takéto ovplyvňovanie môže prebiehať aj formou aktivít uvedených
v poslednej kapitole.
Kľúčové slová: ekonómia, etika, modus „mať“, modus „byť“, konzumizmus

ÚVOD
Všetko, čo sa dá zaplatiť peniazmi, je lacné.
Nie je šťastný ten, kto má veľa, ale ten, kto je spokojný s tým, čo má.
Prameňom všetkého zla je láska k bohatstvu.
Nie ten, kto má mnoho, je bohatý, ale ten, kto veľa dáva.
Aj veľa dobrého škodí.
Príspevok, ktorý je rozdelený na tri časti, sa zaoberá problematikou ekonomických
hodnôt v etickej výchove. Poukazuje aj na správanie sa človeka v modernej spoločnosti, ktorý
podľahol konzumu. Svojou chamtivosťou ničí vzťahy, zabúda na etické správanie, chce mať
stále viac, a to čo najrýchlejšie a bez väčšej námahy.
V prvej časti je rozpracovaná ekonomická teória - vysvetlenie pojmov ekonómia,
ekonomika, ekonomické zákony, rozdelenie ekonomiky, ale aj definovanie pojmu etika.
Ekonómia a etika sú vedné disciplíny, ktorých spoločným predmetom skúmania je človek, jeho
prejavy konania a správania, preto je záver prvej kapitoly venovaný vzájomnému vzťahu
ekonómie a etiky.
V druhej kapitole sú vymedzené dva základné prístupy k životu - majetnícky a existenčný.
Podľa E. Fromma modus „mať“ znamená vlastniť a modus „byť“ chápe ako vnútornú aktivitu,
ktorej podstatou je rozvoj a zmena. Vlastníctvo existenčné (uspokojovanie potrieb
nevyhnutných pre ľudský život - potrava, bývanie, oblečenie) nie je v konflikte s bytím na
rozdiel od charakterologického vlastníctva, ktorého prioritou je privlastňovanie vecí (i ľudí)
a ich udržanie.
Tretia kapitola je zameraná na stručnú analýzu osnov etickej výchovy ôsmeho ročníka
nižšieho sekundárneho vzdelávania, v ktorých je tematické zameranie na materiálne dobrá, na
materializmus a konzumizmus. Okrem etickej výchovy sa s ekonomickými pojmami žiaci
oboznamujú aj prostredníctvom občianskej náuky v deviatom ročníku. V tejto časti navrhujem
určité inovácie v rámci Školského vzdelávacieho programu, aby bolo prepojenie medzi
získavaním základných vedomostí o ekonomickom živote v spoločnosti a rozvážnym správaním
sa v materiálnej oblasti. V závere uvádzam aktivity zamerané na uvedomenie si skutočnosti, že
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množstvo materiálnych vecí, ktoré máme a chceme mať, nie sú tým najdôležitejším v našom
živote.

VZŤAH EKONÓMIE A ETIKY
Ekonómia, ekonomika, hospodárstvo sú pojmy, ktoré patria v súčasnom modernom
svete k najfrekventovanejším. Každodenne sa stretávame aj s pojmami ako peniaze, ceny,
tovary, služby, zisk, dane. Sú neoddeliteľnou súčasťou života človeka a vyplývajú z podstaty
hospodárskej činnosti, ktorej výsledkom je v prvom rade zabezpečovať materiálnu existenciu
človeka.
Hospodárska činnosť, zabezpečovanie statkov bolo pre človeka vždy prvoradé a táto
činnosť vypĺňa podstatnú časť jeho súčasného každodenného života. Aj keď sa v modernom
vyspelom svete mení charakter ekonomickej činnosti, jej podstata a zmysel zostávajú rovnaké uspokojovanie potrieb: základných existenčných (potrava, oblečenie, bývanie), sociálnokultúrnych vychádzajúcich z potreby spoločenských kontaktov človeka (etické, kultúrne,
právne, športové) a s rastom hmotného bohatstva, sú to aj potreby označované ako luxusné.
Ekonómia a etika ako vedné disciplíny sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. Ekonómia sa
venuje ekonomickej činnosti človeka a etika sleduje správanie sa „ekonomického človeka”- či je
jeho ekonomické správanie morálne resp. nemorálne.
Etika. Slovo etika je odvodené od gréckeho slova „ethos“, ktorého pôvodný význam je
zvyčajné miesto pobytu, miesto, kde býva, kde sa človek udomácnil. Samotný názov etika
pochádza od Aristotela, ktorý ním pomenoval učenie o mravnosti.
Etika je vednou disciplínou, ktorá sa zaoberá skúmaním morálky - normatívne
regulovanie správania sa ľudí, ich mravov, predstáv o dobre a zle. Podľa Remišovej
dominantným cieľom etiky je nájsť taký základný princíp, ktorý by ľuďom umožnil jednoznačne
a presne odlíšiť dobro od zla, morálne od nemorálneho, správne od nesprávneho. Etika teda
skúma súbor noriem a pravidiel regulácie správania človeka v spoločnosti a stanovuje kritériá
pre správnosť a nesprávnosť ľudského konania.
S etikou úzko súvisia pojmy:
a) morálka ako súhrn pravidiel právania sa človeka k sebe samému, ku skupine,
k spoločnosti, ale aj k okol.itému prírodnému svetu; morálka to sú zákazy a príkazy,
ako sa má človek správať;
b) morálne normy - vzory správania, ktoré by mal človek použiť v rovnakých situáciách; sú
to jednoznačné rozkazy, ktoré koordinujú a zosúlaďujú konanie ľudí v spoločnosti,
v komunite, v skupine;
c) morálne princípy - určenie smeru morálnej činnosti človeka; najvšeobecnejšie morálne
princípy sú egoizmus a altruizmus, ale existujú aj tzv. formálne princípy ako napríklad
humanizmus, čestnosť, spravodlivosť, tolerancia a pod.
Ekonómia pochádza z gréckeho slova „oitos“- dom, hospodárstvo a „nomos“- zákony,
pravidlá. Oikonomikos pôvodne znamenalo opis určitých pravidiel domáceho hospodárenia.
Ekonómia je v najjednoduchšom vyjadrení veda o najvšeobecnejších súvislostiach
v ekonomickom živote spoločnosti, videných ako celok (Sojka, Konečný, 1996, s. 16). Niekoľko
ďalších definícií uvádzajú autori učebnice ekonómie - P. A. Samuelsom a W. D. Hordhaus, ktorí
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z nich sformulovali vlastnú: Ekonómia je veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na
výrobu užitočných tovarov a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí.
Ekonómia je vedeckým teoretickým odrazom ekonomiky - hospodárstva, snaží sa
o zovšeobecnenie poznatkov z fungovania reálneho hospodárskeho systému. Je základom pre
ekonomické myslenie a konanie ľudí.
Individuálne potreby, individuálny záujem človeka pokladá už Adam Smith (1723 - 1790),
novodobý politický ekonóm, za hybnú silu rozvoja ekonomiky.
Impulzom k ekonomickej činnosti ľudí sú potreby človeka, ktoré možno charakterizovať
ako odraz pocitu nedostatku. Tento pocit sa človek snaží odstrániť tým, že nadobudne
potrebné statky - hmotné veci, ktoré môžu mať podobu voľných statkov (prístupných pre
všetkých ľudí bez obmedzenia, napr. vzduch), ekonomických statkov (sú výsledkom ľudskej
činnosti v podobe výrobkov a ich množstvo je obmedzené). Potreby človeka môžu uspokojovať
aj služby, ktoré sú užitočné svojím bezprostredným priebehom.
Každá ľudská spoločnosť musí pri svojej hospodárskej činnosti riešiť tri základné otázky:
a) Čo vyrábať? - aká bude štruktúra vyrobenej produkcie;
b) Ako vyrábať? - ako najefektívnejšie využívať dostupné zdroje a techniku;
c) Pre koho vyrábať? - ako sa má produkt výroby rozdeliť medzi spoločenské skupiny
a jednotlivcov.
Ekonómia ako spoločenská veda skúma, ako spoločnosť využíva existujúce výrobné
faktory (pôdu - v širšom chápaní ako prírodné zdroje, prácu a kapitál) na výrobu a produkciu
statkov a ako ich čo najefektívnejšie a najúčinnejšie využiť v prospech hospodárskeho rastu.
Výsledkom takéhoto skúmania sú ekonomické zákony. Medzi najvýznamnejšie ekonomické
zákony patria:
1. Zákon vzácnosti - vyjadruje vzťah obmedzených zdrojov a neobmedzených potrieb; pre
nedostatok výrobných faktorov nemožno vyrábať všetky statky, ktoré by chceli ľudia
spotrebovávať. Statky, ktorých množstvo je obmedzené a zároveň sú pre človeka
užitočné, sa označujú pojmom vzácne.
2. Zákon substitúcie - vyjadruje skutočnosť, že pri zvýšení produkcie jedného statku sa
musí znížiť výroba druhého. Keďže každá ekonomika má svoju hranicu produkčných
možností a ak vyrába na tejto hranici, môže výrobu jedného výrobku zvýšiť len na úkor
zníženie výroby druhého.
3. Zákon klesajúcich výnosov - vyjadruje vzťah medzi vstupmi (inputy) a výstupmi
(outputy) vo výrobe. Ak postupne zvýšime množstvo jedného faktora a ostatné inputy
sa nemenia, najprv sa výstup zvýši, ale na určitom bode celkový výstup začne klesať.
Napríklad, ak máme nemenné množstvo pôdy a zvýšime množstvo práce, s každým
ďalším zamestnancom sa zmenšuje dodatočný output.
4. Zákon klesajúceho dopytu - vyjadruje závislosť spotreby statku produkcie od ceny
produkcie, tzn. ak vzrastie cena daného statku, dopyt klesá a spotrebiteľ hľadá na trhu
primeranú alternatívu statku.
5. Zákon rastúcej ponuky - hovorí o vplyve ceny na ponuku, resp. predajnosť daného
produktu alebo služby. Ak by cena tovaru vzrástla spôsobilo by to nárast výroby, t. j.
nárast ponuky statku (zvýšenie ceny prinesie výrobcovi vyššie tržby, čo mu umožní
rozšíriť výrobu a rast cien priláka aj ďalších výrobcov, ktorí vstúpia do odvetvia).
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Ekonómia rieši národohospodárske problémy - opisuje a vysvetľuje jednotlivé
ekonomické javy a skutočnosti a prostredníctvom poznatkov hľadá spôsoby zdokonaľovania
ekonomiky. Pozitívna ekonómia analyzuje ekonomiku, odpovedá na otázky „čo je?“, „čo
spôsobuje?“, „čo je príčinou?“Normatívna ekonómia odpovedá na otázku „aký by mal byť
hospodársky život?“, pričom pri skúmaní ekonomických javov a procesov využíva etické
hodnotenie a je spravidla kritická.
Podstata a obsah ekonomickej teórie je rozdelený do dvoch častí, ktoré vzájomne súvisia
a v reálnej praxi nemôžu existovať samostatne. Prvou časťou je mikroekonómia. Zaoberá sa
tvorbou cien v podmienkach konkurencie, rozdeľovaním a využívaním ekonomických zdrojov.
Analyzuje správanie sa hospodárskych subjektov a správanie sa jednotlivca, ako aj jeho
preferencie v ekonomickom prostredí. Druhou časťou je makroekonómia, ktorá skúma
fungovanie ekonomiky ako celku. Sleduje národohospodárske veličiny - hospodársky rast,
inflácia, nezamestnanosť, menová a fiškálna politika štátu a celkovú ekonomickú rovnováhu.
Zhmotnením teórie ekonómie v praxi je ekonomika. Je to časť spoločenského života
a oblasť spoločenskej praxe, ktorej výsledkom je výroba, rozdeľovanie a spotreba statkov
i služieb.
Trhová ekonomika na svoje fungovanie potrebuje konzumných ľudí. Ekonomický rast
nastáva vtedy, keď sa zvyšuje konzum (spotreba tovarov a služieb). Nabáda k chamtivosti,
pretože trh má nesmierne rád chamtivých, neuspokojených spotrebiteľov (konzumentov).
Vzťah ekonómie a etiky
Ekonómia a etika sa navzájom dopĺňajú, pretože sa zameriavajú na človeka ako
ekonomickú bytosť a jeho reálny život podľa spoločenských pravidiel.
V minulosti bolo ekonomické správanie človeka určované etickými princípmi, kategórie
ako cena, súkromné vlastníctvo boli súčasťou morálnej teológie (napr. pojem „spravodlivé
ceny” u T. Akvinského). Ekonomické správanie človeka sa mení v kapitalizme 18. storočia, kedy
prestáva byť v ekonomickom systéme najpodstatnejšia otázka: „Čo je dobré pre človeka?”, ale
stáva sa ňou otázka: „Čo je dobré pre rozvoj systému?”. Zmena nastala aj vo vzťahu človeka
k prírode, ktorú si podmanil, privlastnil a zabúda, že má obmedzené vzácne zdroje: „Až keď
zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená a posledná ryba chytená, až potom si
uvedomíme, že z peňazí sa nenajeme.“ (náčelník Seattle, 1854).
Ekonómia a etika sú vedné disciplíny, ktorých spoločným predmetom skúmania je
človek, jeho prejavy konania a správania. Podľa Gondu (2008) je spoločný predmet skúmania
založený na dvoch východiskách:
 „individualita človeka s jeho jedinečnosťou, racionálnym egoizmom a slobodou voľby,
 nedokonalosť, omylnosť, hriešnosť a rozumové i iné obmedzenia (v konaní) človeka.”
Vzťah ekonómie a etiky je podmieňovaný „princípom
 vlastníctva,
 dobrovoľného rozhodovania a konania jednotlivca,
 ľudských interakcií a spoločenskej kooperácie,
 hodnoty (ekonomickej a morálnej).” (Gonda, 2008).
Skúmaním vzájomného pôsobenia ekonomiky a etiky sa zaoberá podnikateľská etika, v
ktorej ide „o skúmanie ekonomických aktivít na základe hodnôt. Podnikateľská etika
prezentuje ekonomiku založenú na humánnom princípe, ktorý zdôrazňuje, že podnikateľské
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aktivity nie sú samoúčelné, ale uskutočňujú sa pre ľudí a s ľuďmi - podnikanie má slúžiť
všetkým. Podnikateľská etika je kritickou reflexiou ekonomických aktivít na základe hodnôt
humanizmu, spravodlivosti, solidarity, slobody a tolerancie.“ (Remišová, 2004).
Podnikateľská etika rieši aj problém medzi „ekonomickou racionalitou zameranou na zisk
a etickou racionalitou zameranou na dobro všetkých zúčastnených.“ (Remišová, 2004). Zisk nie
je priamo etickou kategóriou, ale etika skúma spôsoby nadobudnutia a využitia zisku v praxi.
Ak chce človek niečo získať, kúpou alebo predajom, musí vstúpiť do mechanizmu trhu, t. j.
súboru vzťahov a rozhodovaní ekonomických subjektov, ktorých výsledkom je výmena statkov
a služieb medzi subjektmi. Tento mechanizmus nemá len pozitívnu stránku, ale v súčasnosti
nemilosrdne triedi všetkých účastníkov trhových vzťahov. Ak nie sú výrobcovia dosť odvážni,
nedokážu riskovať, aby predali svoj tovar, vypadávajú z „hry”. z „hry”, ktorá je príliš racionálna
a ktorá dokáže do svojich osídiel vtiahnuť všetkých, tak výrobcov, ako aj kupujúcich, pretože
chcú mať stále viac peňazí, viac majetku. Preto je dôležité, aby aj trh bol riadený pravidlami
a normami a účastníci trhového mechanizmu by sa mali správať racionálne a čestne.

MAŤ A BYŤ
Sir Nicholas George Winton (záchranca 669 židovských detí) v jednom televíznom
rozhovore konštatoval: „Žijeme v najvyspelejšom období rozvoja vedy a techniky a čo máme?
Najnebezpečnejší svet.“
Žijeme v ekonomicky vyspelom svete, život nám uľahčujú najnovšie technické prístroje,
obklopujeme sa krásnymi vecami a luxusom, chceme mať „najmodernejšie, najväčšie
a najdrahšie“ z toho, čo nám súčasná ekonomika a trh ponúka. To, že sme obklopení hmotným
bohatstvom, ešte neznamená, že žijeme bohatý život. Náš život je naplnený strachom
a závisťou. Bojíme sa tých, ktorí majú nemej, aby nám nezobrali, a závidíme tým, ktorí majú
viac. z nášho bytia (existencie) sú hmotnými statkami vytláčané zážitky, skúsenosti
a každodenné prežívania rôznych situácií. z nášho slovníka sa vytrácajú plnovýznamové
slovesá, ktoré sú nahrádzané spojením slova mať s podstatným menom (mám prácu, mám
radosť, mám myšlienku, namiesto pracujem, radujem sa, myslím) a tým sa viac upriamujeme
na vlastnenie ako na konanie.
Termíny (modusy) mať a byť
Modusy mať a byť môžeme vnímať aj ako prepojenie ekonomiky a etiky.
Mať znamená vlastniť hmotné veci, majetok. Erich Fromm považuje vlastníctvo a bytie,
existenciu človeka za protipól, za odlišný pohľad na život jednotlivca v spoločnosti. Podľa toho,
či u človeka prevláda vlastníctvo alebo bytie, môžeme hovoriť aj o charaktere človeka (o jeho
vlastnostiach, postojoch k životu). Tým, že vlastníme, stávame sa konzumnejšími a chceme
stále viac, aby sme napĺňali naše neobmedzené potreby.
Pojem „mať“, vlastniť je charakteristický pre priemyselné spoločnosti, v ktorých
získavanie majetku, jeho zväčšovanie, dosahovanie zisku formujú charakter ľudí. Samozrejme
aj ľudia, ktorí nevlastnia veľký kapitál sa môžu správať majetnícky, vlastnícky. Dokonca aj ľudia
sa môžu stať objektmi vlastníctva (a neplatí to len pre patriarchálnu spoločnosť).
V súčasnosti je pre človeka dôležitá schopnosť niečo „mať“a vlastniť. Erich Fromm
rozlišuje vlastníctvo existenčné, ktoré vyplýva z ľudskej existencie (uspokojovanie potrieb
nevyhnutných pre ľudský život - potrava, bývanie, oblečenie). Toto vlastníctvo nie je v konflikte
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s bytím na rozdiel od charakterologického vlastníctva, ktorého prioritou je privlastňovanie vecí
(i ľudí) a ich udržanie. Vlastnícky spôsob života je egoistickým správaním, kedy chceme mať
všetko pre seba, radosť nám spôsobuje vlastniť a nie sa deliť.
Človek chce získavať stále viac a tým naša spoločnosť speje ku konzumu. Okruh našich
potrieb sa zväčšuje rýchlejšie, ako ich uspokojujeme. Nedokážeme rozlíšiť, čo je naša základná
potreba a čo je luxus, dávame sa ovplyvňovať okol.ím, reklamou, podliehame módnym
trendom, vyhadzujeme staré (i keď funkčné) veci a kupujeme nové. Podnikatelia chcú
zbohatnúť čo najrýchlejšie a etické správanie ich nezaujíma. Firmy chcú vyrábať za čo najnižšie
náklady, kvalita ide na úkor kvantity, tlak konkurencie narastá, zväčšuje sa vidina zisku za
minimum námahy, čo vedie firmy a spoločnosti k nekalým praktikám. V tejto ekonomickej
„divočine“zabúdame na klasické hodnoty, ako je pokoj, skromnosť, spoločenstvo a preferujú sa
hodnoty súperenie, spotreba, konkurencia a etické hodnoty zostávajú na „vedľajšej koľaji“.
Španielsky psychiater Enrigue Rojas hovorí o novom type človeka - navonok pekná
fasáda a vo vnútri nič, tzv. light človek, ktorý sa nepridŕža ničoho, iba peňazí, moci, úspechu,
sexu, narcizmu a pôžitku.
Čo je bytie? Touto otázkou sa zaoberá filozofická disciplína ontológia - náuka o súcne,
o absolútnej podstate všetkých vecí. Jej zakladateľom bol Parmenides, grécky filozof, podľa
ktorého je bytie niečo reálne existujúce, vnímané zmyslami. Sú to veci, ktoré vidíme, ale aj
neviditeľné (základné prvky života - vzduch, voda, zem), ale aj samotný človek, jeho telo
a duša.
K ďalším filozofom, ktorí sa venovali otázke bytia patrí:
Demokritos - bytie jestvuje práve tak ako nebytie; vysvetľuje bytie v súvislosti s hmotou
(atómy sú bytie a prázdno, kde sa atómy pohybujú, je nebytie).
Platón - pravé bytie treba hľadať len prostredníctvom rozumom postihnuteľných entít,
cez svet ideí, na ktoré sa rozpamätáva naša duša.
G. W. F. Hegel - bytie je myslenie, stelesnenie myšlienky (prvá najbezprostrednejšia
podoba skutočnosti). Dialektickým protikladom bytia je „nič“.
S. Kierkegaard, zakladateľ existencionalizmu, (filozofický smer zaoberajúci sa zmyslom
života, existenciou človeka, ktorá je spojená so zodpovednosťou, slobodou,
neopakovateľnosťou a konečnosťou) - existovať znamená stávať sa, tým, že sa človek niekým
stáva, je plný nejasností a záhad, čo sa nedá racionálne vysvetliť.
K. Jaspers - bytie je to, v čom sa nachádzame, čo nás obklopuje, čo sa snažíme spoznať,
k čomu sa chceme priblížiť, ale čo sa stále posúva, a tak nikdy nedosiahneme hranicu nášho
poznania.
M. Heidegger - bytie je okol.nosť, že súcno je. Bytie je všeobecnejší pojem ako súcno.
Jediné súcno, ktoré vie o svojom bytí, je sám človek. Tým, že pozná svoje bytie, tak existuje, ale
zároveň si uvedomuje, že jeho život končí smrťou.
Podľa E. Fromma je modus bytia ťažko definovateľný, pretože sa týka nepopísateľného,
našich zážitkov a skúseností. Človeka možno popísať, ako vyzerá, aké má charakterové
vlastnosti, aký je jeho životný štýl, ale jeho skutočné a jedinečné bytie nemôže byť nikdy úplne
pochopené. Človeka často hodnotíme podľa masky, ktorú nosí. Pre iných si taký, ako sa
správaš, pre seba si taký, ako sa prežívaš.
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Bytie chápe ako vnútornú aktivitu, ktorej podstatou je rozvoj a zmena. Aktivitu
vyjadrenú slovesami rozvíjať sa, zaujímať sa, počúvať, milovať, dávať. V moduse bytia nie je
dôležité, čo prijímame, čo si nechávame, čo vlastníme, ale čo dávame, čo rozvíjame, čo
meníme.
Rozdiel medzi dvoma základnými prístupmi k životu (majetnícky a existenčný prístup)
vysvetľuje Fromm napr. na učení a láske. Študenti typu „mať“si dôsledným zapisovaním
a memorovaním privlastňujú vedomosti a dokážu ich „odrecitovať“, aby urobili skúšku, mali
dobrú známku. Študenti typu „byť“sú aktívni a tvoriví; to čo čítali alebo počuli ich vedie
k vlastným myšlienkovým procesom, formuje ich, mení. Aj láska typu „mať“si privlastňuje
objekt lásky, ktorý obmedzuje, kontroluje, väzní. Opakom je láska, ktorá je slobodná, aktívna stará sa o niekoho alebo niečo, je schopná spolu prežívať radosti i starosti, rozvíja sa, spoznáva
nové.
Tým, že vlastníme stále viac technických pomocníkov a spoliehame sa na ich funkcie,
presnosť a výkonnosť, náš život sa stáva pohodlnejší. Niekto za nás naprogramuje prístroje, na
ktoré sa spoliehame a nerozvíjame svoje základné vôľové hodnoty, ako vytrvalosť,
samostatnosť, húževnatosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, schopnosť riešiť problémy. Niekto nás
prostredníctvom televíznej obrazovky vťahuje do pseudoreality, ktorú uprednostníme pred
vlastnými zážitkami. Často sa stáva, že rozprávame o tom, čo sme videli na televíznych
obrazovkách, a nie o tom, čo sme prežili, čo sme vytvorili, komu sme pomohli, komu sme
urobili radosť.
O tom, že sa meníme na egoistických „Maťov“, ktorí radšej dostávajú, ako dávajú, svedčí
záver jednej aktivity realizovanej so skupinou žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Žiaci dostali
za každý rok svojho života fiktívnych sto eur (1 500,00 €) a za časový limit ich mali fiktívne
minúť. Táto skupina získala smutné prvenstvo. Všetky (i keď fiktívne peniaze) minuli pre seba.
Hoci som optimista, obávam sa však, že sloganom súčasného moderného vyspelého človeka sa
stáva: „Všetci myslia na seba, iba ja myslím na mňa.“

EKONOMICKÉ HODNOTY A ETIKA V NIŽŠOM SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ
V Štátnom vzdelávacom programe ISCED 2 je v charakteristike učebného predmetu
etická výchova uvedené: „Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je
vychovávať osobnosť s takou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a
k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné
miesto.“Vychovávať osobnosť, ktorá nepodlieha konzumnému spôsobu života, ktorá priority
svojho snaženia nezameriava na obklopovanie sa materiálnymi hodnotami, ale osobnosť,
ktorej vnútorná aktivita je vyjadrená slovesami rozvíjať sa, zaujímať sa, počúvať, milovať,
dávať.
S ekonomickými pojmami a hodnotami sa žiaci základnej školy priamo stretávajú
v ôsmom a deviatom ročníku prostredníctvom vyučovacích predmetov etická výchova
a občianska náuka. V etickej výchove ôsmeho ročníka je cieľom tematického celku Ekonomické
hodnoty a etika osvojiť si základné pojmy súvisiace s ekonomickými hodnotami vo vzťahu
k etike, osvojiť si základné ekonomické cnosti (poctivosť, solidarita, sporivosť, podnikavosť,
umenie hospodáriť). Obsah predmetu občianska náuka v deviatom ročníku poskytuje žiakom
základné vedomosti o ekonomickom živote v spoločnosti - vysvetľuje pojem ľudské potreby
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a ako sa uspokojujú, vysvetľuje rozdiel medzi službou a statkom, výrobkom a tovarom,
charakterizuje výrobný proces, jeho vstupy a výstupy, vysvetľuje rozdiel medzi ekonómiou
a ekonomikou, vysvetľuje funkciu peňazí v trhovej ekonomike.
Nevýhodou takéhoto rozvrhnutia obsahu učiva jednotlivých predmetov je, že sa
nepreberajú paralelne v jednom ročníku. V rámci Školského vzdelávacieho programu by sa
mohol upraviť obsah v jednotlivých ročníkoch a tematický celok Ekonomické hodnoty a etika
presunúť do deviateho ročníka. Za úvahu by možno stálo, keby kvalifikovaný učiteľ etickej
výchovy vyučoval občiansku náuku v deviatom ročníku a v rámci medzipredmetových vzťahov
by sa nezaoberal len teóriou, ale vytvoril by priestor na aktivity zamerané na nemateriálne
hodnoty a peniaze ako inštrumentálnu hodnotu.
Základné teoretické učivo o ekonomických pojmoch v rámci občianskej náuky preberajú
všetci žiaci ročníka, kým vzťah ekonomiky a etiky preberajú len žiaci, ktorí si vybrali voliteľný
predmet etická výchova (z 23 žiakov ôsmeho ročníka našej základnej školy sa len piati žiaci učia
chápať etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, učia sa byť v materiálnej oblasti
rozvážny a nemať veľké nároky). Učíme žiakov základné ekonomické otázky, charakterizovať
základné podmienky úspešného podnikania, ale v učebných štandardoch nie je
zakomponovaná podnikateľská etika.
Základné vedomosti o ekonomickom živote v spoločnosti, o fungovaní hospodárstva sú
obsahom občianskej náuky celého ročníka, kým na osvojenie základných pojmov súvisiacimi
s ekonomickými hodnotami vo vzťahu k etike a na osvojenie ekonomických cností je vyhradený
priestor len v rámci jedného tematického celku.
Tak ako základné prístupy k životu (modusy mať a byť) môžeme vnímať ako prepojenie
ekonomiky a etiky, tak musíme vnímať aj prepojenie jednotlivých tematických celkov etickej
výchovy v rámci jednotlivých ročníkov, aby sme vychovávali žiakov, ktorí ekonomické hodnoty
používajú ako prostriedok na dosiahnutie cieľa, ktorí sú ochotní deliť sa, pomáhať,
spolupracovať, vážiť si ľudí i prírodu, mať potešenie aj z tým najsamozrejmejších
a najjednoduchších vecí a vecičiek tohto sveta. Zjednodušene možno povedať, že všetko so
všetkým súvisí. Nestačia len témy v rámci jedného tematického celku (Ekonomické hodnoty
a etika), aby sa žiak stal v materiálnej oblasti rozvážnym, nedožadoval sa nadbytku ako
nevyhnutnosti a prejavoval solidaritu a pomoc.
V rámci učebných osnov etickej výchovy v nižšom sekundárnom vzdelávaní je dôležitá
vzájomná
prepojenosť
tém
jednotlivých
tematických
celkov.
Prosociálnych
„Byťov“nevychovávame len prostredníctvom obsahu, ktorý sa priamo viaže k ekonomickým
hodnotám, ale aj formou rozvíjania osobnosti v iných témach etickej výchovy.
Poznanie a pozitívne hodnotenie seba .
Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity.
V týchto tematických celkoch sa zameriavame na identifikáciu silných stránok
jednotlivca, lebo len človek, ktorý pozná svoje hodnoty, svoje silné stránky, dokáže oceniť
a pozitívne hodnotiť aj druhých. Dôležitá je skutočnosť, že hodnota človeka sa nemeria podľa
značkového oblečenia, podľa najnovších modelov mobilov, či veľkosti vreckového.
Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých.
Pri pozitívnom hodnotení druhých je podstatné všímať si nemateriálne hodnoty človeka,
vyjadrenie pozitív, ohodnotenie nemateriálneho dobra, ktoré od iných prijímame.
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Tvorivosť v medziľudských vzťahoch.
Tvorivosť je potrebná nielen pre vedu a umenie, ale aj pre vytváranie vzťahov. Tvorivosť
a iniciatíva v medziľudských vzťahoch pri robení dobra (čo by som mohol urobiť pre svojich
spolužiakov, rodinu, ľudí v núdzi bez toho, aby som použil materiálne prostriedky, prípadne
peniaze svojich rodičov). V medziľudských vzťahoch má nezastupiteľné miesto ochota pomôcť,
poradiť, povzbudiť, či len vypočuť.
Etické aspekty ochrany prírody.
Cieľom tohto tematického celku je uvedomiť si skutočnosť, že príroda má obmedzené
vzácne zdroje, ktoré sú nevyhnutné pre naše najzákladnejšie životné potreby. Dôležitá je
zmena vzťahu k prírode - nielen brať, ale aj dávať, nesprávať sa k prírode majetnícky (žiak
podľa svojich možností chráni prírodu a životné prostredie).
Kognitívna a emocionálna empatia, pochopenie druhých, vžitie sa do situácie druhých.
Pre pochopenie druhého človeka je dôležité poznať jeho vnútorné prežívanie, hoci jeho
skutočné a jedinečné bytie nemôže byť úplne pochopené. Pre rozvíjanie empatie a pre modus
„bytia“je dôležité aktívne počúvanie (počúvať uchom, okom a srdcom), ktoré rozvíjame nielen
v tomto tematickom celku, ale na každej hodine etickej výchovy.
Pozitívne vzory správania (v histórii, v literatúre, v každodennom živote).
Zdroje etického poznania ľudstva.
Tieto tematické celky dávajú možnosť zamerať sa na pozitívne vzory, ktoré svoj život
zasvätili nezištnému pomáhaniu, šírenie dobra okol.o seba. Pozitívne vzory, ktoré netúžili po
majetku, popularite, ale ktoré sa zaujímajú, milujú, dávajú (napr. Matka Tereza). Takýchto ľudí
však môžeme nájsť aj vo svojom najbližšom okol.í.
Prosociálne správanie.
Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity.
Pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo ako druhy prosociálneho
správania sú súčasťou existenčného prístupu k životu. V priateľstve neobmedzujeme,
nekladieme podmienky, ale spoločne prežívame radosti i starosti, staráme sa o niekoho,
rozvíjame vzťah. V tomto tematickom celku môžeme reagovať aj na ekonomické problémy
sveta - rozdelenie na vyspelé ekonomické krajiny a rozvojové krajiny, v ktorých je bežná práca
detí, porušovanie detských práv a chudoba. V rámci pomoci a solidarity sa zapájať do
projektov, ktoré pomáhajú deťom nielen u nás, ale aj vo svete (Svetielko nádeje, projekty
medzinárodnej organizácie UNICEF). V súvislosti s ekonomickými a ekologickými otázkami sa
žiaci oboznámia s princípom Fair trade (spravodlivý, férový obchod) v hospodárení. Tento
princíp dáva možnosť pomáhať deťom v chudobných krajinách tretieho sveta. Kúpou takto
označeného výrobku podporujeme rozvojové krajiny a obmedzuje sa detská práca.
Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti.
Téma priateľstvo a láska dáva možnosť zamerať sa na Frommovo vysvetlenie
majetníckeho a existenčného prístupu k láske a priateľstvu. Láska typu „mať“si privlastňuje
objekt lásky, ktorý obmedzuje, kontroluje, väzní. Opakom je láska, ktorá je slobodná, aktívna stará sa o niekoho alebo niečo, je schopná spolu prežívať radosti i starosti, rozvíja sa, spoznáva
nové.
Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota.
Zdravý životný štýl. Závislosti.
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Afektívnym cieľom týchto celkov je, že žiak chápe, čo znamená ochrana života
a starostlivosť o zdravia, ako aj dôležitosť zdravého životného štýlu. Základom je vyhýbať sa
konzumnému spôsobu života, ale zamerať sa na aktívne prežívanie voľného času, ktoré prináša
jedinečné zážitky, jedinečné produkty vlastnej činnosti. Prostredníctvom vlastnej aktivity
možno rozvíjať vôľové hodnoty ako vytrvalosť, húževnatosť, iniciatívnosť, zodpovednosť.
Masmediálne vplyvy.
Virtuálna realita ponúkaná médiami manipuluje s ľuďmi, ale najmä s deťmi, ktoré
nemajú rozvinuté kritické myslenie, a tým ich viacej ovláda. Preto je dôležité nepodľahnúť
pseudorealite, ktorá zabíja našu aktivitu, tvorivosť, odolať reklame, ktorá nás vťahuje do sveta
trhového mechanizmu. Mechanizmu, ktorého účastníci sa často správajú iracionálne
a nečestne, aby čo najviac predali.
Materializmus a konzumizmus na hodinách etickej výchovy
V rámci obsahu etickej výchovy v ôsmom ročníku je materializmu a konzumizmu
vyčlenená téma v tematickom celku: Ekonomické hodnoty a etika. Obsahový štandard uvádza,
že žiak rozumie pojmom materializmus a konzumizmus a podľa výkonovej časti by sa mal žiak
správať rozvážne v materiálnej oblasti, nemal by mať veľké nároky. Čo však znamená nemať
veľké nároky? Nemáme žiadne pravidlá alebo zoznam, ktorý by predstavoval základné životné
potreby súčasného človeka. Nie je stanovené, čo je životná potreba a čo je už luxus, preto by
mohla byť vnímaná aj učiteľmi etickej výchovy individuálne (pre jedného je zahraničná
dovolenka životnou potrebou, pre druhého zbytočnosťou, oddych si predstavuje úplne inak).
Ladislav Lencz uvádza, že hlavným výchovným zámerom, ktorý sa v téme Ekonomické
hodnoty sleduje, je pochopiť, že peniaze, sú len prostriedkom. Ak sa stanú cieľom v živote
človeka, ak ich postaví na prvé miesto vo svojom hodnotovom rebríčku, „môže sa stať, že pre
ekonomické hodnoty zrádzame svoje presvedčenie, devastujeme prírodu, zničíme svoje
manželstvo a zanedbávame svoje deti“ (Lencz, 1994, s. 84).

ZÁVER
V uvedenej práci som sa venovala vážnemu problému súčasnej doby - hodnotu človeka
spájame s množstvom jeho materiálneho bohatstva, ľudia sú schopní pre bohatstvo, peniaze
zničiť medziľudské vzťahy, klamať, podvádzať, okrádať či zničiť to najcennejšie - ľudský život.
Naťahujeme ruky, ale nie preto, aby sme ponúkali, ale preto, aby sme brali. Konzum sa stal
„módnou ikonou“.
Obsah práce je zameraný na ekonomické hodnoty v súvislosti s etickou výchovou.
Teoreticky je vymedzená ekonómia a etika, vzťah medzi ekonómiou a etikou, ktoré sa
navzájom prelínajú. Etika v ekonómii prostredníctvom podnikateľskej etiky a ekonomika v etike
prostredníctvom ekonomických hodnôt a formovaním vzťahu k nim - striedmosť, rozvážnosť.
V druhej časti boli popísané dva základné prístupy k životu - majetnícky (človek chce mať
majetok, moc, postavenie) a existenčný (bytie ako vnútorná aktivita, ktorá nás rozvíja, posúva,
prináša zážitky). V závere tejto časti sa vyjadrujem nie veľmi optimisticky a neviem, či sa dajú
mladí ľudia zmeniť, aby nemysleli len na seba, na svoj prospech, na zištné konanie.
Tretiu časť práce možno uviesť citátom J. Lennona: „Je lepšie zapáliť sviečku, než
preklínať tmu.“Tou tmou je konštatovanie, že dnešní mladí ľudia poukazujú len na svoje práva
a k povinnostiam sú ľahostajní, že dnešní mladí ľudia načahujú ruky len preto, aby brali a nie
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dávali či pomáhali. Tou sviečkou je program etickej výchovy a prepojenosť jeho tém,
prostredníctvom ktorých učitelia vychovávajú a formujú prosociálnych „Byťov“. Tou sviečkou
môžu byť aktivity uvedené v tejto kapitole, ktoré vedú žiakov vnímať pravé hodnoty ľudského
života, správať sa rozvážne v materiálnej oblasti a nemať veľké nároky a nehľadať potešenie
v konzumnom spôsobe života.
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PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE AKO VEDOMÉ VYTVÁRANIE DOBRÝCH
VZŤAHOV NA PRACOVISKU
Ivica LAURINCOVÁ
Abstrakt
Práca popisuje možný prístup k vyučovaniu témy prosociálne správanie ako vedomé vytváranie
dobrých vzťahov na pracovisku v tematickom celku etika práce, etika a ekonomika na strednej škole.
Rozdelená je na tri kapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá vymedzením základných pojmov v danej téme.
V druhej kapitole rozoberám teóriu k téme prosociálne správanie ako vedomé vytváranie dobrých
vzťahov na pracovisku, pričom sa snažím poukázať ako sa faktory prosociálneho správania odrážajú vo
vzťahoch na pracovisku, aké sú predpoklady spolupráce a úspešnej kooperácie.
Kľúčové slová: Prosociálne správanie, spolupráca, kooperatívne správanie, hra fair-play,
zamestnanec, zamestnávateľ, etika práce, etický kódex, spoločensky zodpovedné podnikanie.

ÚVOD
V súčasnej dobe sme svedkami neustále vzrastajúceho konzumizmu, reklám, ktoré nám
ukazujú, čo by sme mali mať, ako by sme mali vyzerať,.. aby sme boli „In“. Ľudia sú ochotní
utrácať peniaze pre blahobyt. Často sa stáva, že peniaze kladú nad všetky svoje hodnoty
a zabúdajú, že by mali byť len prostriedkom a nie cieľom. Takýto človek v honbe za peniazmi
stráca morálne hodnoty ako napr. čestnosť, pravdovravnosť..ako aj rodinu, priateľov a pod.
Ako nájsť kľúč k tomu čo je správne a čo nesprávne? Ako zosúladiť ekonomické hodnoty
s etikou?
Ekonomika zabezpečuje potreby ľudí, rozvojom výroby prispieva k reprodukcii
spoločnosti a jej bohatstva. Zmyslom každej podnikateľskej činnosti je tvorba zisku. Ale mnohé
firmy sa snahou o maximalizáciu zisku správajú egoisticky voči životnému prostrediu
a nezastavia sa ani pred porušovaním ľudských práv. Koľko ľudí sme počuli hovoriť, že keby
nepotrebovali peniaze, hneď by zo zamestnania odišli, lebo s nimi zle zaobchádzajú, že vzťahy
na pracovisku sú neúnosné a vládne tam napätie. Mnohí zamestnávatelia hlavne u nás počítajú
s vysokou mierou nezamestnanosti a často hovoria svojim zamestnancom, že na ich miesto
čakajú ďalší a ak sa im nepáči, môžu odísť. Sme svedkami korupčných škandálov, daňových
únikov a iných foriem nekalých praktík v podnikaní.
Na druhej strane je ale množstvo firiem, ktorým záleží na etickom podnikaní. Hlásia sa
k spoločensky zodpovednému podnikaniu a nie je im cudzia firemná filantropia. Investujú do
svojich zamestnancov, aby vytvorili súdržné pracovné tímy. Práve takéto správanie sa ukazuje
ako prospešné pre spoločnosť a preto je vhodné vychovávať mladých ľudí k podobným
postojom a prosociálnemu správaniu.
T. Jablonský v článku Výchovný štýl v rodine ako spôsob rozvoja prosociálnosti u detí
uvádza, že už začiatkom 80- tých rokov vyvinul prof. R. R. Olivar projekt výchovy
k prosociálnosti, pri ktorom vychádzal z mnohých výskumov, ktoré ukázali, že prosociálnosť je
rozhodujúcim faktorom pozitívneho vývinu charakteru. Ak si dieťa osvojí prosociálne postoje
a správanie, s veľkou pravdepodobnosťou vyrastie v charakterného človeka. (Jablonský, 2008)
To bolo zrejme dôvodom, prečo bola takáto výchova postupne zavedená aj do nášho
školského vzdelávacieho programu v rámci etickej výchovy. Etická výchova sa v súčasnosti na
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našich školách realizuje na primárnom a sekundárnom stupni ako povinne voliteľný predmet
v alternatíve s náboženstvom. Cieľom etickej výchovy v sekundárnom vzdelávaní je nadväzovať
na získané vedomosti a zručnosti žiakov v primárnom vzdelávaní.
ŠVP charakterizuje vzdelávacie ciele v predmete etická výchova pre 4.ročné ŠO
nasledovne:
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na stredných školách je
 umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje
a spôsobilosti,
 ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje a spôsobilosti, osvojené
na základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých,
komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov atď.,
 umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi
hodnotami a normami,
 vysvetliť žiakom princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ukázať im cestu
k pochopeniu a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spolužiakov,
 vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím,
rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v
povolaní, posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť,
 pomocou zážitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania
s každodenným životom umožniť žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti,
súvisiace s uvedenými hodnotami a normami. (Štátny vzdelávací program, Etická
výchova pre 4.ročné ŠO platné od 1.9.2013)
Moja práca sa zaoberá tematickým celkom Etika práce, etika a ekonomika, v rámci
ktorého je aj téma: Prosociálne správanie ako vedomé vytváranie dobrých vzťahov na
pracovisku. V tejto téme by sa mal napĺňať cieľ vymedzený v ŠVP - vysvetliť žiakom dôležité
hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a ekonomickým životom a prácou v povolaní,
posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť, ako aj ďalej rozvíjať
a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje a spôsobilosti, osvojené na základnej škole,
ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé
riešenie medziľudských vzťahov atď.,
Cieľom mojej práce je vymedziť základné pojmy, popísať a vysvetliť teóriu témy
Prosociálne správanie ako vedomé vytváranie dobrých vzťahov na pracovisku a navrhnúť
možnosti inovácie tejto témy.

ZÁKLADNÉ POJMY
Etika je filozofická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním
a posudzovaním, čo je dobré a čo zlé, na základe hodnôt, noriem a pravidiel, ktoré umožnia
morálne hodnotiť a usmerniť naše konanie. Je teóriou morálky a mravnosti.
Morálka je premenlivý, historicky a kultúrne podmienený súhrn hodnotiacich úsudkov,
princípov, pravidiel, noriem, ktorými sa ľudia riadia vo svojom správaní. Morálne dobré alebo
zlé znamená zhodu alebo nezhodu s vlastným svedomím a práve platnými normami. Či je
konanie človeka dobré alebo zlé, morálne správne, záleží od hodnôt, ktoré človek preferuje.
Hodnoty slúžia človeku ako kompas pre jeho konanie, sú jeho motiváciou. Hodnotou možno
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nazvať to, čo svetu, veciam, udalostiam a ľuďom dáva zmysel. Pre život človeka ako aj rozvoj
spoločnosti majú význam ekonomické hodnoty. k ekonomickým hodnotám patrí napríklad
uvedomenie si hodnoty práce, spolupráce, kvality práce, povolania, zamestnania atď., so
zreteľom na skutočnosť, že tieto hodnoty by mali byť cestou k hodnotnému životu a nie
cieľom.
„Ekonomika je reálne aplikovaná teoretická ekonómia. Je to časť spoločenského života
a spoločenskej praxe, prostredníctvom ktorej dochádza k výrobe, rozdeľovaniu, výmene
a spotrebe statkov a služieb.“ (Kyseľová, 2012, s.8)
Zamestnanie by sme mohli charakterizovať ako prácu, činnosť, pri ktorej jedna osoba
(zamestnanec) vykonáva pre druhú osobu (zamestnávateľa) závislú prácu. Závislá práca je
práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v
pracovnom čase určenom zamestnávateľom, za mzdu alebo odmenu (§1Zákoníka práce)
Povolanie je súhrn relatívne ustálených, kvalifikovane a systematicky vykonávaných
činností, ktoré v značnej miere určujú spoločenské postavenie človeka. Výraz profesia
zdôrazňuje, že je činnosť vykonávaná po odbornej príprave. Povolanie predpokladá ovládanie
určitých techník, pracovných operácií a manipulácií a príslušných teoretických poznatkov.
Existuje niekoľko tisíc povolaní. Na konkrétne povolania sa viaže systém etického učenia
vychádzajúci z etiky ako teoretickej disciplíny, ktorý nazývame profesijná etika (napr. etika
lekára, učiteľa, právnika, politika a pod.).
Etika v podnikaní je súbor pravidiel a očakávaní o korektnom správaní sa, ktoré súvisia
hlavne s podnikateľským prostredím. Oblasťou správania sa a vzťahov v organizácii platné pre
všetkých zamestnancov, ktoré odrážajú etické princípy a hodnoty firmy sa zaoberá firemná
etika. Mnohé firmy za účelom vymedzenia pravidiel správania sa vo firme aj navonok prijímajú
etický kódex. Etický kódex predstavuje súhrn písaných etických princípov, noriem
a požiadaviek, ktoré sú záväzné pre každého zamestnanca. Vyjadruje etické hodnoty a postoj
podniku, jeho víziu a poslanie. Nositeľmi a realizátormi myšlienok etického správania sa
v podnikaní sú ľudia vyznačujúci sa silným sociálnym cítením, vlastnosťami ako sú čestnosť,
zodpovednosť, zdravé sebavedomie, ktorí javia znaky prosociálneho správania.
Prosociálne správanie je správanie zamerané na pomoc alebo v prospech iných osôb,
skupín alebo spoločenských cieľov, bez toho že by existovala vonkajšia odmena. Motívom
a predpokladom prosociálneho správania je vnútorná potreba alebo tendencia robiť to, čo
prospeje druhému. (Klimeková, 2006)
Prosociálne správanie podľa R.R Olivara má tieto znaky:
 správanie v prospech druhého
 správanie bez očakávania protislužby alebo vonkajšej odmeny
 správanie podporujúce reciprocitu (t.j. podobné správanie recipienta)
 správanie, ktoré nenaruší identitu subjektu (toho, ktorý sa správa prosociálne)
(Lencz,1995)
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PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE AKO VEDOMÉ VYTVÁRANIE DOBRÝCH VZŤAHOV
NA PRACOVISKU
Už v starovekej filozofii sa objavovali myšlienky potreby výchovy človeka k mravnosti,
pretože len mravný človek môže byť užitočný pre spoločnosť. Uvediem myšlienku Protagora,
ktorý hovorí: „Môj učebný predmet je praktická rozvážnosť tak v súkromnom živote, aby mohol
čo najlepšie spravovať svoje hospodárstvo, ako aj vo verejnom živote, aby bol podľa možnosti
schopný činom i slovom spravovať záležitosti mesta.“ (Platón: Dialógy I. s. 138) . Keby sme
prešli jednotlivými historickými obdobiami a prezreli práce významných filozofov, v každom
období by sme našli zmienku o potrebe výchovy človeka, ktorý by spĺňal ideál danej doby.
Novovek s rozvojom výroby, novými vedeckými poznatkami a technológiami prináša aj
nové spoločenské problémy. V ekonomickej sfére sa ľudia snažia maximalizovať svoje zisky
a zároveň minimalizovať výdaje. Dokonca by sa to dalo rozšíriť na ktorúkoľvek sféru – akosi si
zvykli viac brať ako dávať. Pre vytvorenie priaznivejších vzťahov v spoločnosti je nevyhnutné
zavádzať etiku do podnikania, do ekonomiky..ale najmä do výchovy a vzdelávania mladých ľudí.
Ak by sme mali uvažovať o ideáli dnešnej doby a žiaducom správaní v dnešnej spoločnosti,
určite by to bolo prosociálne správanie. Prosociálny človek je nositeľom hodnôt ako
pravdovravnosť, úprimnosť, nezištnosť, spravodlivosť, poctivosť atď. Každodenný život ukazuje,
že prejavy prosociálneho správania, či je to už úsmev, nezištná pomoc alebo prijatie človeka
takého aký je, nezostáva bez odozvy a vyvoláva tendenciu k reciprocite, od čoho je už len krok
vytvoreniu priateľstva, či vzájomnej spolupráci.
Prosociálne správanie v etickej výchove
V Slovenskom školskom systéme sa predmet etická výchova v prvom rade zameriava na
výchovu k prosociálnosti na všetkých stupňoch vzdelávania. Obsah je orientovaný na atribúty,
ktoré rozvíjajú prosociálne správanie (otvorená komunikácia, dôstojnosť ľudskej osoby,
sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba aj iných, empatia, asertivita..), ale aj na prejavy
prosociálneho správania pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo, komplexná
prosociálnosť a hľadanie koreňov prosociálnosti.
V primárnom stupni sa venuje pozornosť výchove k prosociálnosti a vytváraniu dobrých
vzťahov so zameraním sa na rodinu a žiacky kol.ektív. V nižšom sekundárnom vzdelávaní je to
rozšírené na aktivity v škole, ale aj pri tvorbe sociálnych projektov v blízkom okol.í. Na tomto
stupni sa už objavuje aj osvojovanie si základných pojmov súvisiacich s ekonomickými
hodnotami a prejavmi prosociálnosti v tejto oblasti ako je solidarita, pomoc sociálne slabším,
poctivosť. Na druhom stupni sekundárneho vzdelávania sa naďalej rozvíjajú všetky faktory
podporujúce prosociálne správanie, pričom sa zameriava nielen na rodinu, školské prostredie,
ale aj na vytváranie pozitívnych vzťahov v bežnom živote ako aj na pracovisku.
Prosociálne správanie vs vzťahy na pracovisku
Medzi hlavné atribúty ktoré zvažuje dnešná generácia študentov pri výbere zamestnania
patrí príjemné pracovné prostredie, možnosť rozvíjať sa a dostávať zaujímavé finančné
ohodnotenie uvádza Marián Hudák, vedúci partner slovenskej kancelárie Deloitte.
(karierainfo.sk, 2013)
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Ako možno vidieť z prieskumu, na prvom mieste nie je finančná odmena, ale príjemné
prostredie, dobrá pracovná atmosféra, potom možnosť osobne rásť, rozvíjať sa a až potom
nasleduje finančné ohodnotenie.
Predpokladom schopnosti vytvárať dobré vzťahy na pracovisku je prosociálne správanie,
ku ktorému možno viesť človeka už od detstva.
Podľa Olivara medzi faktory, ktoré sa podieľajú na formovaní prosociálnej osobnosti
patria: úcta a ľudská dôstojnosť, pozitívny postoj k sebe samému, pozitívne hodnotenie
druhých, vyjadrovanie vlastných citov a komunikácia, kreativita a iniciatíva, empatia, asertivita,
pomoc, darovanie, spolupráca, solidarita, mierumilovnosť a priateľstvo. Pozrime sa na tieto
faktory z pohľadu medziľudských vzťahov na pracovisku. Komunikácia je základný prostriedok
dorozumievania a výmeny informácií medzi ľuďmi. V pracovnom prostredí často záleží na
presnosti poskytovania, ale aj pochopenia informácií . Pri komunikácii môže dôjsť aj
k nedorozumeniam, ktoré môžu narušiť nielen medziľudské vzťahy, ale aj spôsobiť hmotnú
a finančnú škodu v podniku.
Práve preto je nevyhnutné ovládať komunikačné zručnosti.
Boli vypracované mnohé teórie úspešnej komunikácie. Štefan Matula uvádza desať
pravidiel úspešného vedenia rozhovoru:
1. „Môj základný postoj je: „Ja som O. K. – ty si O. K“ (Erik Berne)
2. Čím lepšie poznám svoje potreby a potreby druhých, tým lepšie im môžem vychádzať v
ústrety.
3. Čím ústretovejší som k potrebám partnera, s ktorým hovorím, tým viac bude on
(automaticky) uspokojovať moje vlastné potreby.
4. Pohľadom do očí sa nadväzuje kontakt – preto sú kontrolné pohľady nevyhnutné.
5. Čím výraznejšie sa rozhovor týka mojich pocitov a pocitov partnera, tým dôraznejšie sú
tiež gestika a mimika.
6. Múdry skláňa skromne hlavu tam, kde chytrý hovorí (Karl Peltzer) – preto dokážem
dobre počúvať.
7. Vyjadruj sa ako „ja“, nie ako „ono sa“alebo „my“ (Ruth Cohnová).
8. Dôležité nie je len to, čo sa hovorí, ale „ako“sa to hovorí – a ako tomu druhý
„rozumie“.
9. Preto sa snažím o jasnú, zrozumiteľnú a názornú výpoveď – vlastná harmónia
presvedčuje.
10. Ak zlyhávajú všetky pokusy o zmysluplný rozhovor, musím sa rozhodnúť, či dosiahnutie
optimálneho riešenia stojí za námahu a vynaložený čas – môžem celkom dobre žiť aj
s kompromismi.“ (Matula, 2011, s. 29)
V prvom pravidle sa predpokladá, že ku partnerovi pristupujem ako k rovnocennému,
rešpektujem jeho, ale aj seba. Prejavujem voči nemu patričnú úctu. Samozrejme, tento
predpoklad by nebol splnený, keby sme seba preceňovali, alebo podceňovali. Ak nepoznáme
svoju hodnotu, ťažko si vieme vážiť iných. Teda už tu sa prejavuje ďalší faktor prosociálneho
správania a to úcta a ľudská dôstojnosť, pozitívny postoj k sebe samému, pozitívne hodnotenie
druhých. Toto sa odráža aj v druhom pravidle, kde sa už zároveň predpokladá, že človek
disponuje určitou mierou empatie.
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Ďalšie dôležité zásady sú v bodoch 4, 5 a 6, ktoré hovoria o aktívnom počúvaní. Snažíme
sa o to, aby sme pochopili, čo sa od nás očakáva, či už ako od zamestnanca, alebo
spolupracovníka. Spätnou väzbou, parafrázovaním, sa môžeme uistiť, že sme veci porozumeli
správne. Treba si uvedomiť, že nemáme rovnaké myslenie a niektoré veci môžeme pochopiť
ináč, ako sa od nás očakáva a môže dôjsť k nedorozumeniam. Aby naša komunikácia
vyjadrovala naše myšlienky, pocity a postoje, vyvarujme sa zovšeobecňovaniu typu hovorí sa,
že... ono sa.. .a snažme sa ich nahradiť ja si myslím, ja to vidím takto, ja som..Náš spôsob
prejavu, to ako hovoríme vyvoláva určité emócie u partnera. Stáva sa, že človek si nezapamätá
obsah rozhovoru, ale to, ako sa pri ňom cítil a o to viac, ak sa cítil príjemne. Ak pôsobíme
harmonicky, to čo hovoríme je v súlade s našimi neverbálnymi prejavmi, budujeme si
u partnera dôveru či sme už v pozícií zamestnávateľa, zamestnanca, obchodného partnera či
manažéra. Komu dôverujeme, s tým máme dobré vzťahy a vieme s nim spolupracovať,
poprípade niekedy aj pristúpiť na určité kompromisy.
Spolupráca okrem správnej komunikácie vyžaduje ďalšie zručnosti a charakterové
vlastnosti človeka. Jednou z nich je aj ochota k spolupráci, pretože v trhovej ekonomike je nie
vždy potrebné spolupracovať. Skôr sme nútení k súpereniu a súťaži. Či je to už súťaž, alebo
spolupráca obidva druhy správania sa môžu byť v hraniciach etiky.
Kedy sme ochotní ísť do spolupráce? Je to vtedy, keď situácia a podmienky spĺňajú
nasledovné predpoklady:
1. Situácia musí umožňovať aspoň jedno riešenie, ktoré je prijateľné pre všetky
zúčastnené strany.
2. Účastníci musia mať schopnosť vidieť situáciu a celé dianie aj z pohľadu druhej strany.
3. Odvážiť sa riskovať dôveru v druhú stranu
4. Prejavovať dôveryhodnosť vlastného správania a činov
5. Odolávať pokušeniu zneužiť plody spolupráce len v náš prospech
6. Komunikovať spolu
7. Motivácia na spoluprácu. Všetky strany musia mať záujem a dôvod prečo
spolupracovať.
8. Znalosť kooperatívnych zručností
9. Ďalšie podmienky: strany vedia, že sú rovnocennými partnermi, rozdelenie zisku zo
spolupráce bude spravodlivé, spolupráca bude dlhodobejšia, partneri sa už poznajú
a majú spolu dobré skúsenosti, ide o niečo veľké a dôležité pre obe strany (Kol., lekcia
132)
Matula uvádza desať zlatých pravidiel úspešnej kooperácie:
1. „Môj základný postoj je: „Ja som O. K., ty si O. K“ (Erik Berne).
2. Každý má určité predstavy, ktoré musí dokázať ponúknuť, pretože sú dôležité.
3. Každý má celkom špeciálne schopnosti, ktoré sú pre tím užitočné.
4. Každý je zodpovedný za to, čo robí, ale tiež za to, čo nerobí (Voltaire).
5. Rešpektujem mienku druhých.
6. Nikdy nepúšťam zo zreteľa cieľ.
7. Čím viac súhlasím s prácou ostatných, tým lepší bude výkon skupiny.
8. Tvorivosť je lepšia než jednokoľajnosť.
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9. Konflikty, ak sú urovnané produktívne, podporujú výsledky skupiny a riešenie
konfliktov
10. Svet má hádanky, ale má rovnako toľko riešení – stokrát krajších než hádanky (Martin
Liechti).“ (Matula, 2011, s.30)
Tieto pravidlá opäť zahŕňajú v sebe faktory prosociálneho správania sa.
Pri súťaži je dôležitá hra „fair play“. To znamená presadiť svoje zámery, záujmy čestne,
slušne a poctivo. Pri takomto spôsobe presadzovania nemá miesto podplácanie, či korupcia.
Správny manažér podniku, ktorý presadzuje etické podnikanie a chce hrať fair play, musí mať
nielen komunikačné zručnosti ale aj prezentačné schopnosti, schopnosti presadiť sa a asertívne
jednanie. Asertivita umožňuje presadiť sa a neublížiť.
V súčasnosti sa už mnohé firmy hlásia k etike v podnikaní, spoločensky zodpovednému
podnikaniu, či firemnej filantropii. Za týmto účelom prijímajú etické kódexy, ktoré vyjadrujú
myšlienku, víziu a postoje firmy navonok i vo vnútri. Obsahujú normy, zásady a požiadavky,
ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov podniku a tak reguluje správanie človeka
v skupine, ktorej je členom. Remišová uvádza, že existujú dva základné dôvody prečo existuje
vo firmách záujem o morálnu reguláciu správania zamestnancov. Je to dôvod ekonomický,
obzvlášť marketingový, pretože ak je firma odhalená ako nemorálna, stráca svojich zákazníkov.
Ak páchajú zamestnanci priestupky, alebo trestné činy, firma má obrovské straty. Etickým
kódexom sa snažia firmy aj navonok prezentovať, že im záleží na etike v podnikaní a tým sú
spoľahlivým partnerom. Podstatou etického dôvodu je, že vedenie je presvedčené, že morálne
správanie je významným faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu podnikania a vníma etiku ako
hodnotu. (Remišová, 2011)
Spoločensky zodpovedné podnikanie firmy by sa malo prejavovať v troch oblastiach.
V ekonomickej oblasti sa prejavuje sledovaním a vylepšovaním procesov, ktorými firma
prispieva k ekonomickému rozvoju a snaha minimalizovať prípadné negatívne dôsledky
vyplývajúce z tejto činnosti. Môže tu byť napr. etický kódex podnikania, vzťahy s akcionármi,
spotrebiteľmi, dodávateľmi, oblasť reklamy (či je naša reklama etická) a iné. V sociálnej oblasti
by to malo byť sledovanie a minimalizovanie negatívnych následkov na celý sociálny systém
a život spoločnosti. Môže sem patriť napr. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, rovnosť
príležitostí, zvyšovanie kvality života, boj proti korupcii, pomoc sociálne znevýhodneným
skupinám a iné. V environmentálnej oblasti by to malo byť monitorovanie a znižovanie
negatívnych vplyvov podnikania firmy na životné prostredie. Napr. výroba ekologických
produktov, recyklácia odpadov, ochrana prírodných zdrojov, využívanie alternatívnych zdrojov
energie a iné. Tu sa už prejavuje prosociálnosť v riešení sociálnych problémov, pomoci,
zodpovednosti a starosti o druhých.
Pomoc, darovanie, delenie sa ako ďalší prejav prosociálneho správania sa vo firmách sa
nazýva firemná filantropia. Pod týmto pojmom rozumieme aktivity firmy nad rámec komerčnej
činnosti firmy, angažovanie sa vo verejne prospešných projektoch. Môže sa to prejaviť ako
finančná podpora verejne prospešného projektu, zbierka medzi zamestnancami, firemná
nadácia, ktorú firmy zakladajú pre dlhodobé darcovské programy, charitatívne aukcie a výstavy
za účelom darovania výťažku na dobročinné účely, nefinančná, nepeňažná podpora, firemné
dobrovoľníctvo. Možno sa nám tento spôsob správania sa firiem zdá nový, ale nie je tomu
celkom tak. Stačí, keď sa pozrieme na život a podnikanie rodiny Tomáša Baťu. Ich výrobky sú
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nám známe, ale čo je menej známe, je že sa starali o sociálne potreby svojich zamestnancov.
Miesto podnikania sa snažili zveľadiť, pre zamestnancov stavali podnikové byty, zriaďovali
bezplatné škôlky pre detí svojich zamestnancov, starali sa o vzdelanie svojich zamestnancov.
Rodina Baťovcov ukázala, že podnikanie môže byť úspešné a zároveň poctivé, slušné a etické.
Môže slúžiť ako prosociálny vzor pri výchove mladých ľudí k etickému podnikaniu,
či prosociálnemu správaniu sa na pracovisku a vytváraniu dobrých vzťahov.

POROVNANIE ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE STREDNÉ
ODBORNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU NA SSUŠ
ZVOLEN
ŠVP pre stredné odborné školy s umeleckým zameraním platný od 1.9.2010 začleňuje
etickú výchovu spolu s občianskou náukou do vzdelávacej oblasti Človek, hodnoty
a spoločnosť. Pre túto vzdelávaciu oblasť boli predpísané nasledovné obsahové štandardy:
1. „Úvod do spoločenskovedného vzdelávania. Psychológia osobnosti
2. Sociálna psychológia a základy komunikácie
3. Demokracia a jej fungovanie
4. Dejepis
5. Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy
6. Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života
7. Filozoficko-etické základy hľadania zmyslu života
8. Estetika životného prostredia
9. Ľudové a regionálne umenie
10. Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života
Popis obsahových štandardov
Úvod do spoločenskovedného vzdelania. Psychológia osobnosti
Vzdelávací okruh má žiakov motivovať k získaniu nových vedomostí k rozvíjaniu
schopností, aby sa aktívne uplatnili v živote a zabezpečili si pre seba a svoju rodinu životné
prostriedky. Žiaci sa zoznámia s technikou učenia sa a dostanú praktický návod na prípravu na
výučbu. Poznatky zo psychológie osobnosti napomáhajú žiakom poznať vlastnú osobnosť
a vyrovnávať sa so zmenami, ktoré sú pre ich vek typické, odhaľovať psychické diania
predovšetkým vo vlastnej osobnosti, porozumieť im, čo by malo viesť k ich sebauvedomeniu
a následnej sebavýchove.
Sociálna psychológia a základy komunikácie
Obsahový okruh oboznamuje žiakov so sociálnym prostredím a sociálnou interakciou.
Učí žiakov nadväzovať kontakt s ľuďmi, aby boli schopní počúvať ľudí a porozumieť im,
komunikovať s nimi. Ďalej je sem zaradená problematika socializácie, sociálnych skupín,
sociálnych rôl a sociálneho statusu. Žiaci sa zoznamujú s rôznymi ľudskými vzťahmi
podriadenosti a nadriadenosti (medzi vrstovníkmi v rodine, v škole, na pracovisku.).
Uvedomujú si nutnosť regulovať správanie, aby často nedochádzalo ku konfliktom a k napätiu
medzi ľuďmi. Prakticky si precvičia zásady spoločenského správania.
Demokracia a jej fungovanie
Obsahový okruh pomáha žiakom pochopiť podstatu demokracie. Učivo obsahuje
základné informácie o ústave SR, o voľbách a politických stranách, o rôznych druhoch
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zastupiteľských zborov (parlament, regióny, obce). Žiaci poznajú nutnosť prevencie konfliktov i
umenie riešiť konflikty. Žiaci si budú prakticky nacvičovať demokratické prístupy k dianiu v
triede, v činnosti školskej samosprávy, záujmových organizáciách a pod.
Dejepis
Vzdelávací okruh tvorí učivo zo slovenských a všeobecných dejín. Je vybrané tak, aby
žiaci mohli lepšie porozumieť súčasnosti, preto sa hlavný dôraz kladie na najnovšie dejiny až do
súčasnosti. Obdobie praveku nie je zaradené vôbec, starovek a stredovek je zameraný na život
ľudí a na ich odkaz dnešku. Zo všeobecných dejín je zaradené do dejepisu to, čo znamenalo
významnú zmenu s veľkým dosahom (svetovým alebo európskym), ďalej to, čo výrazne
ovplyvnilo naše dejiny a takisto to, čo patrilo k základnému „kultúrnemu vybaveniu“človeka
dnešnej doby. Zastúpenie politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejín v
jednotlivých historických epochách je rozdielne, pretože ho určujú zámery, ktoré sme si pre
obsahový okruh dejepis stanovili. Žiak má poznať, akým historickým vývinom vznikala dnešná
podoba spoločnosti, aby sa lepšie orientovali v súčasnosti. Výučba má posilniť žiakovo vedomie
národnej príslušnosti, prispieť k jeho mravnému vybaveniu a k príprave na občiansky život v
demokratickej spoločnosti. Dejepis má žiaka viesť k oceňovaniu kultúrnych historických
pamiatok, ku starostlivosti o ne, a takisto o životné prostredie. Žiak nemá mať len vedomosti,
ale má získať a prehĺbiť si rad schopností, napríklad schopnosti čerpať informácie z rôznych
zdrojov, zhromažďovať ich, porovnávať, triediť, interpretovať, spracovávať do referátov,
výkladov, pripravovať diskusiu.
Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy
Žiaci poznajú nutnosť zodpovedného mravného rozhodovania (okruh zahŕňa učivo
o etických otázkach dobra - zla, lásky - nenávisti, násilia - slobody, zločinnosti, o vine a odčinení
viny a o treste). Ďalej je sem zaradené učivo o ľudských právach
prirodzených a dohodnutých, o právnej regulácii života spoločnosti, o právnych vzťahoch
medzi občanmi v rodine, o ochrane zdravia, života a majetku (právo občianske, správne,
pracovné, hospodárske). Žiaci sa zoznámia s nezávislosťou súdov a polície, získajú vedomosti
o funkciách štátneho zastupiteľstva, advokácie a notárstiev. Porozumejú rozdielom medzi
trestnými činmi a priestupkami. Poznajú hlavné príčiny kriminality mládeže. Budú vedieť
rešpektovať práva (prevencia kriminality). Obsahový okruh uzatvára učivo o zodpovednosti
človeka za seba, svoju rodinu (výchova detí a prostredie, ktoré ho obklopuje).
Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života
Žiaci si pomocou učiva uvedomia, ako majetok a bohatstvo ovplyvňuje spôsob života
ľudí. Poznajú rozdiel medzi podnikaním a zamestnaním. Uvedomia si zásady súkromného
podnikania, kvalitu a korektnosť. Poznajú rôzne sociálne triedy s rozdielnym spôsobom života.
Ďalšia časť obsahového okruhu ukáže, ako pôsobí trhová ekonomika na život rodín. Žiaci sa
zoznámia so sociálnou politikou a sociálnou starostlivosťou štátu a neštátnych inštitúcií.
Poznajú úlohu odborov v demokratickej spoločnosti.
Filozoficko-etické zásady hľadania zmyslu života
Žiaci sa oboznámia so sociálnou politikou a významom filozofie a s otázkou vzťahu
človeka k svetu. Budú uvažovať o pravde ako o filozofickom probléme a o nefilozofickom
chápaní pravdy (v politike, terminológii atď.). Ďalej okruh obsahuje otázky slobody a nutnosti v
ľudskom konaní a problematiku hodnôt. Obsahový okruh povedie žiakov k premýšľaniu o šťastí
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v ľudskom živote (spisovatelia a iní umelci, vedci, významné osobnosti o šťastí), aby pochopili,
aký môže mať zmysel a prečo má mať každý život rád. Okruh má ťažisko v otázkach praktickej
etiky (základná slušnosť, poctivosť, mravná zodpovednosť v bežných a v medzných situáciách)
Estetika životného prostredia
V obsahovom okruhu sú témy: príroda ako inšpiračný zdroj umenia, človek medzi ľuďmi,
medziľudská komunikácia v každodennom styku, človek v predmetnom prostredí, úžitkové
umenie, dizajn, interiérová kultúra, kultúra odievania, kultúra a estetika práce, vzťah techniky
a umenia. Žiaci sa oboznámia so zmenou estetických noriem v historickom priereze a naučia sa
ich aplikovať v každodennej praxi. Žiaci sa naučia usilovať sa o vytvorenie vlastného
estetického hodnotového systému (krása, vkus).
Ľudové a regionálne umenie
Témy: architektúra, výtvarné umenie, ľudová slovesnosť, oblasti ľudovej kultúry na
Slovensku, uchovávanie ľudových tradícií – skanzeny, umelecko-remeselné dielne.Cieľom
okruhu je, aby žiaci pochopili špecifickosť a význam ľudového umenia v národnej kultúre
a oboznámili sa s materiálmi a technikami. Dôležité je vysvetliť vzťah profesionálneho umenia,
ľudového umenia a insitného prejavu.
Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života
Naučiť sa hľadať paralely v umení a kultúre, navštevovať kultúrne podujatia, rezentovať
individuálne aktivity, organizovať zábavné podujatie v škole i mimo nej, orientovať sa v oblasti
módy a vkusu, módnych trendov, farebných harmónií, rozvíjať kultúru správania
a medziľudských vzťahov.“ (ŠVP pre skupiny študijných odborov 82 Umenie
a umeleckoremeselná tvorba)
Na Súkromnej strednej umeleckej škole, kde pôsobím, sme z daných obsahových
štandardov do ŠkVP v rámci etickej výchovy zaradili učivo vyučované v nasledovných
tematických celkoch: Komunikácia, Poznanie a pozitívne hodnotenie seba a druhých, Tvorivosť
a iniciatíva, Prosociálne hodnoty a vzory, Etické aspekty rodinnej výchovy, Pohľad etiky na
priateľstvo, lásku, manželstvo a sexualitu, Estetika životného prostredia, Ľudové a regionálne
umenie, Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života – pre prvý ročník a Filozoficko- etické
zásady hľadania zmyslu života, Náboženská etika, Život, fyzické a psychické zdravie ako etická
hodnota, Etika práce, etika a ekonomika – pre druhý ročník. Pri voľbe týchto tematických
celkov sme vychádzali z požadovaných výkonových štandardov a cieľa etickej výchovy, ktorý je
v ŠVP uvádzaný nasledovne : „Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu je
vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie
seba samého a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov,
súvislosti medzi hodnotami a normami. Zameriava sa na princípy náboženskej a ateistickej
etiky, princípy pochopenia a tolerovania správania spoluobčanov a spolužiakov, hodnoty
a etické normy súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou,
ekonomickým životom a prácou v povolaní.“ (ŠVP s. 105)
V prvom ročníku sme sa zamerali na atribúty výchovy k prosociálnosti a k prosociálnemu
správaniu sa žiakov v škole a v rodine, ako aj na estetiku životného prostredia, úžitkové
umenie, interiérovú kultúru, dizajn, ktoré úzko súvisia s odbormi, ktoré naši žiaci študujú
a výchove k hodnotám krásy a vkusu. Tieto hodnoty sme nachádzali aj v ľudovom
a regionálnom umení, či to je v ľudovej architektúre alebo vo výtvarnom umení.
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V druhom ročníku sme sa zamerali na hodnoty človeka, a to na morálne hodnoty,
rozvíjanie morálneho úsudku, akceptovanie ľudí s odlišným svetonázorom, život, fyzické
a psychické zdravie ako etická hodnota a ekonomické hodnoty.
Ekonomickým hodnotám sme sa venovali v rámci tematického celku etika práce, etika
a ekonomika, kde mal žiak získať nasledovné: Uvedomiť si ako majetok a bohatstvo ovplyvňuje
spôsob života, spoznať rôzne sociálne triedy s rozdielnym spôsobom života, ozrejmiť
spoločenskú úlohu podnikania, nájsť rozdiely medzi podnikaním a zamestnaním, oboznámiť sa
s pojmom etika v podnikaní, etický kódex, pochopiť ako pôsobí trhová ekonomika na život
rodín, ozrejmiť si, čo ovplyvňuje rodinný rozpočet, nadobudnúť a rozvíjať „ekonomické cností“
ako sú spravodlivosť, podnikavosť, svedomitá a dôsledná práca. (ŠkVP, Fine art, SSUŠ Zvolen
2011 Učebné osnovy pre etickú výchovu)

MOŽNOSŤ INOVÁCIE TÉMY PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE AKO VEDOMÉ
VYTVÁRANIE DOBRÝCH VZŤAHOV NA PRACOVISKU
ŠVP platný pre vyučovanie etickej výchovy na gymnáziách vymedzuje jednotlivé
tematické celky a obsahový i výkonový štandard podstatne konkrétnejšie a pri vytváraní ŠkVP
na našej škole sme sa opierali aj o tento materiál. V tematickom celku etika práce, etika
a ekonomika sme sa rozhodli pre inováciu obsahu pridaním témy prosociálne správanie ako
vedomé vytváranie dobrých vzťahov na pracovisku, pretože každý človek by mal byť pripravený
vytvárať dobré vzťahy nielen v rodine, škole, ale neskôr aj na pracovisku.
Ako som uviedla vyššie, pre ľudí je veľmi dôležité mať na pracovisku atmosféru
podporujúcu kreativitu, osobný rast pracovníka, spoluprácu a kooperatívne správanie, v rámci
súťaže dodržiavať pravidlá „fair play“.

ZÁVER
Pri vyučovaní etickej výchovy v tematickom celku Etika práce, etika a ekonomika na
strednej škole som sa zamerala na prosociálne správanie ako vedomé vytváranie dobrých
vzťahov na pracovisku.
V teoretickej časti som rozobrala faktory ovplyvňujúce prosociálne správanie
s prepojením na podnikateľské prostredie, kde som zadefinovala základné pojmy súvisiace
s danou témou. Poukázala som na potrebu etického správania sa firiem, potrebu etických
kódexov, zodpovedného podnikania, či firemnej filantropie.
Ďalej som uviedla možnosti inovatívneho prístupu vo vyučovaní danej problematiky.
Mojim hlavným cieľom bolo sústrediť sa nielen na nácvik požadovaného etického správania sa,
ale umožniť študentom prepojiť dané vedomosti a zručnosti pri spolupráci so spolužiakmi
v školskom prostredí, ale aj s inými inštitúciami v blízkom okolí.
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POLITICKÁ ETIKA AKO INOVAČNÝ PRVOK OBSAHU ETICKEJ
VÝCHOVY
Eleonóra VALOVIČOVÁ
Abstrakt
Cieľom práce bolo poukázať na dôležitosť a význam začlenenia politickej etiky do obsahu
predmetu etická výchova v sekundárnom vzdelávaní. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola je
venovaná charakteristike politickej etiky a stručnému historickému prehľadu politickej etiky. V ďalšej
časti sa charakterizuje politická etika a jej postavenie v predmete etická výchova v sekundárnom
vzdelávaní. Záverečná kapitola sa zaoberá otázkou „Na čo je nám politická etika?“ a problematikou
ľudského a občianskeho správania. Žiak strednej školy počas štúdia prechádza dôležitou zmenou v živote
– stáva sa plnoletým. Táto skutočnosť mu umožňuje voliť a uplatniť svoje občianske práva. Môže
vykonávať tlak na politikov, aby svet fungoval podľa jeho predstáv. Je veľmi dôležité, aby dokázal
pochopiť, že nestačí byť len skvelým odborníkom vo svojom zameraní, ale musí byť hlavne občanom.
Politická etika analyzuje a reflektuje morálnu stránku politiky. Politika ovplyvňuje náš život. Našou
voľbou dávame politikom do rúk moc, lebo veríme, že svojim myslením dokážu riešiť problémy
spoločnosti. Správanie žiakov na všetkých typoch škôl sa neustále zhoršuje, rodičia prestávajú byť pre
učiteľov oporou vo výchovnovzdelávacom procese a pre svoje ratolesti sa stávajú vzorom agresívneho
správania. Spoločnosť sa dostáva do bodu, kedy je potrebné pripomenúť si, že sme ľudia a občania, ktorí
chcú žiť dôstojne. Jednou z možností je začlenenie politickej etiky do obsahu predmetu etická výchova v
sekundárnom vzdelávaní.
Kľúčové slová: Politická etika, etická výchova, ľudské a občianske správanie, občan, politik

ÚVOD
Etická výchova je ideálnym miestom, kde žiak dostáva možnosť uvedomiť si možnosť
aktívnej účasti na vývoji demokratickej spoločnosti. Naša krajina prechádza veľkými zmenami,
menia sa priority. Dúfame, že našu spoločnosť riadi dosť vzdelaných ľudí a múdrych politikov,
ktorí si uvedomujú dôležitosť etického aspektu každého nášho konania.
V Slovenskej republike predmet etická výchova nie je v sekundárnom vzdelávaní
klasifikovaný známkami výborný - nedostatočný, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa
uvedie „absolvoval/-a“. Táto skutočnosť vedie zo strany ostatných vyučujúcich a rodičov
k podceňovaniu dôležitosti etickej výchovy. Zavedenie známkovania by mohlo situáciu pomôcť
zlepšiť, ale zároveň vzniká otázka, či je možné etické postoje známkovať. Žiak, ktorý ich zvláda
výborne, je na úrovni, kde chápe prečo sa etická výchova neznámkuje. Žiak, ktorý by bol
hodnotený horšími známkami, by mohol stratiť motiváciu aktívne pracovať a zúčastňovať sa
predmetu. Dochádzka žiakov na vyučovanie je problémom väčšiny stredných škôl v celej
krajine. Správanie žiakov, ktorí za vyučovania zúčastňujú je vo veľkej miere problematické
a vyžaduje od vyučujúcich veľa pedagogického majstrovstva a optimizmu. Na zamyslenie je aj
miesto v rozvrhu a ročná dotácia hodín, ktoré etická výchova dostáva. Je jedna vyučovacia
hodina v 1. A 2. ročníku štúdia na strednej škole postačujúca?
Vzdelanie by mal byť hlavne životný štýl, spôsob videnia vecí, komunikácia s ľuďmi,
spôsob ako môžeme získať slobodu. Každý absolvent strednej školy by mal byť oboznámený
s princípmi politickej etiky. Mal by dokázať prepojiť vedomosti získané v predmetoch občianska
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náuka a dejepis s etickým chápaním. Škola by mu mala byť schopná ponúknuť rozoznať
klamstvo, manipuláciu, nátlak, korupciu, zodpovednosť, spravodlivosť a iné javy, ktoré môžu
ovplyvniť jeho rozhodnutia a tak ďalší život a fungovanie celého štátu.
Cieľom práce je poukázať na dôležitosť a význam začlenenia politickej etiky do obsahu
predmetu etická výchova v sekundárnom vzdelávaní. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá
kapitola je venovaná charakteristike politickej etiky a stručnému historickému prehľadu
politickej etiky. V ďalšej časti sa charakterizuje politická etika a jej postavenie v predmete
etická výchova v sekundárnom vzdelávaní. Záverečná kapitola sa zaoberá otázkou „Na čo je
nám politická etika?“ a problematikou ľudského a občianskeho správania.

CHARAKTERISTIKA POLITICKEJ ETIKY
Úlohou politickej etiky je posudzovanie morálnej kvality celého politického poriadku
a účastníkov politického života.
Politická etika sa v prvom rade zaoberá predpokladmi vzniku a tvorby dobrých zákonov
a inštitúcii. V druhom pláne sa zaoberá morálnymi kvalitami občanov a politikov, ako
nevyhnutnými predpokladmi pre správne fungovanie inštitúcii. V tomto zmysle je teda
politická etika jednak etikou inštitúcii, jednak etikou cností. Podstatnú úlohu v politickej etike
majú svedomie ako určitý druh sebahodnotenia (na základe vlastnej morálky) a zodpovednosť,
lebo od neho závisí naše rozhodovanie. Pri hľadaní významu svedomia v politike, aj v politickej
etike, sa musíme zamerať na vzťahy medzi svedomím a zákonmi daného štátu, medzi
svedomím a nevyhnutným politickým kompromisom. Politické konanie má byť zamerané
predovšetkým na spoločenstvo ako celok a na jeho spoločné dobro a blaho. Preto musí byť
podrobované znovu a znovu dôkladnej kontrole všetkých členov spoločnosti. (Korim, 2012, s.
29)
V roku 1989 sa v Slovenskej republike položili základy právneho štátu. Politická etika,
o ktorej sa v predchádzajúcom režime nehovorilo alebo ak sa hovorilo tak len nepravdivo
s cieľom manipulovať verejnú mienku, sa stala témou verejných diskusií v médiách. Občan
dostal možnosť hodnotiť politický život, vyjadrovať sa a aktívne sa zapájať do politického
života. Táto možnosť priniesla zmeny aj vo vzdelávaní.
Podľa Rastislava Tótha politické správanie občana posudzujú občania, ich združenia,
skupiny občanov, opozičné politické strany a masmédiá. Druhy politického správania štátu sú
očakávané, akceptovateľné a neakceptovateľné. (Tóth, 2007, s.57).
Vojtech Korim považuje za produktívne nasledovné členenie politickej etiky:
1. Politická etika personalistická, ktorá sa zameriava na osoby. Jej základným
fundamentom je fenomén politickej prísahy.
2. Politická etika zameraná na inštitúcie. V jej základoch sa vyzdvihuje 5 fenoménov:
o spútanie moci (zákonmi, ústavami),
o obmedzenie moci (základnými ľudskými právami),
o rozdelenie moci (zákonná – legislatívna, výkonná – exekutívna a súdna),
o podieľanie sa (participácia) na moci,
o vyrovnanie moci (myšlienka sociálneho štátu).
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3. Politická etika zameraná na výsledok, ktorej fenoménmi sú etika zodpovednosti, etika
spoločného sveta, etika nadchádzajúcich generácií a etika životného prostredia.
(Korim, 2012, s. 30)

STRUČNÝ HISTORICKÝ PREHĽAD POLITICKEJ ETIKY
Etika sa zaoberá širokým spektrom otázok života. Nasledujúci stručný historický prehľad
prináša pohľad na politickú etiku významných mysliteľov našich dejín.
V aténskych školách ako Akadémia a Lýceum sa žiaci učili skôr v rozhovoroch
a diskusiách než slepým preberaním učiteľových názorov. (King, 2004, s. 27)
Aristoteles zo Stageiry (384 – 322 pred n. l.) STAROVEK
Podľa Vaškovej je etika Aristotelom vnímaná ako časť politiky. Etika sa totiž „vzťahuje“
na konanie človeka ako jednotlivej bytosti, zatiaľ čo politika „smeruje“ k tomu, čo sa týka celej
polis, t. j. celého štátu. V plnom rozsahu to platí aj o „hlavnom predmete“ ich skúmania,
ktorým je dobro, resp. najvyššie dobro, lebo „hoci je najvyššie dobro jednotlivca totožné
s najvyšším dobrom štátu, predsa sa zdá dobro štátu väčším a dokonalejším, aj keď ide o jeho
nadobudnutie, aj keď ide o jeho zachovanie. Potešujúce je, keď ho jednotlivec dosiahne pre
seba, no krajšie a vznešenejšie je, keď sa národ a štát dostanú tak ďaleko“ Niccolo Machiavelli
(3. máj 1469 – 21. jún 1527) STREDOVEK
Zakladateľ politického realizmu Niccolo Machiavelli si o politikoch a politike nerobil
ilúzie, za správne pokladal všetko čo je nevyhnutné. Jeho postrehy sú nadčasové a platia
dodnes, kedy je rovnako ako v minulosti veľmi aktuálny problém korupcie. Stále existujú
situácie obsadzovania postov za protislužbu či úplatok. Machiavelli o takto dosadených
politikoch hovorí:,, Takýto vladár je však úplne závislý na vôli a priazni tých, ktorí ho pozdvihli,
a tieto dve veci patria k najnestálejším a najpremenlivejším. Ak takýto muž nie je dostatočne
múdry a udatný, je prirodzené, že sa v umení vládnuť nevyzná, pretože sa to ani nemal kde
naučiť.“ Machiavelli vyslovil niekoľko politicky zaujímavých myšlienok. Tvrdil, že múdry muž
nemôže dodržať slovo, ak je mu to na škodu a pominuli okolnosti, za ktorých ho dal. Keby
všetci ľudia boli dobrí, bola by podľa jeho slov táto rada zlá. Ale pretože tomu tak nie je,
rozumný panovník nemôže dodržať sľub. Bol by sám proti sebe., , Vládca nemusí nutne mať
všetky kladné vlastnosti, ale mal by vedieť vzbudiť zdanie že mu nechýbajú. A naopak, ak ich
má, je krajne nežiaduce aby sa nimi vždy a za každých okolností riadil. Nech si je zhovievavý,
ľudský, zbožný, úprimný ale všetko len dočasne. Ako náhle vznikne potreba opaku nesmie
zaváhať.“ (Marčok, 2006, s. 18 - 19)
Immanuel Kant (22. apríl 1724 – 12. február 1804) NOVOVEK
Podľa Zákutnej si Kant uvedomuje, že koexistencia politiky a morálky je veľmi náročná
a že politika sa neriadi morálkou, ale snaží sa navrhnúť spôsob, akým by sa tomu dalo priblížiť.
Pre vznik občianskej spoločnosti nestačí „chcenie všetkých jednotlivých ľudí žiť v zákonnom
zriadení podľa princípov slobody (distributívna jednota vôle všetkých), ale treba, aby tento stav
chceli všetci spolu (kolektívna jednota zjednotenej vôle)“ (Kant, 1996c, s. 38 – 39). V občianskej
spoločnosti je prostredníctvom práva, za ktorým stojí moc, zaručená sloboda všetkých. Právny
stav preto vzniká aj násilným donucovacím spôsobom. Všeobecný stav mieru môže byť
zabezpečený len cez právny stav, ktorý spája všetky štáty a za ktorým stojí moc, ktorá
poslúchanie týchto zákonov a zmlúv garantuje aj cez možný nátlak. Právna spoločnosť, ktorá sa
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riadi maximami morálky nie je reálna v dnešnom stave, ale všetko nasvedčuje tomu, že sa
postupne podarí dospieť k tomuto cieľu.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. október 1844 – 25. august 1900) 19. STOROČIE
Nietzsche sa stal hlásateľom nadčloveka a nadčlovečenstva, bezbrehým hlásateľom
individualizmu. Treba zmeniť kresťansko-sociálne hodnoty ako sú láska k blížnemu, ochrana
slabých, altruizmus, pretože sú prekážkou nadčloveka. Treba nastoliť vládu mocných, treba
nahradiť morálku otrokov morálkou panskou. Východiskovou a ústrednou hodnotou etiky je
vôľa k moci. Bojuje proti morálke súcitu, odsudzuje zmäkčilosť, zhovievavosť, stádovosť, ducha
rovnosti a demokratickosti. Vynáša vlastnosti silných a bezohľadných. Panskú morálku
považuje za aristokratickú, skutočnú morálku. V tejto súvislosti obdivuje indické kastovníctvo.
(http://www.ssag.sk/SSAG%20study/NOS/Dejiny_Etika.pd, s.15)
Thomas Nagel (4. júl 1937) 20. STOROČIE
Nagelova práca z morálnej a politickej filozofie je aj realistická a svojim prístupom
kantovská v tom, že vo faktoch o vedomí „ja“ nachádza nevyhnutné podmienky možnosti
a povahy morálky a altruizmu, rovnosti a politického záväzku. Sebavedomé bytosti majú
schopnosť poodstúpiť a uvažovať o sebe, o svojich činoch, životoch a o svete. Nagelov hlavný
záujem v týchto oblastiach sa týka praktickej racionality a autonómie – schopnosti uvažovať
a rozhodovať sa na základe praktických racionálnych požiadaviek. (King, 2004, s. 175)

POLITICKÁ ETIKA AKO INOVAČNÝ PRVOK OBSAHU ETICKEJ VÝCHOVY
Politická etika analyzuje a reflektuje morálnu stránku politiky. Politika ovplyvňuje náš
život. Žiaci prichádzajú na strednú školu vo veku 15 rokov. Sú zvyknutí na starostlivosť rodičov
vo všetkých oblastiach života. Rodič je pre žiaka prirodzeným vzorom v konaní, ovplyvňuje ho
pri vytváraní názorov na okolitý svet. Počas stredoškolského obdobia dochádza u žiakov
k niektorým zmenám. Prvá veľká zmena je vykanie. Učiteľ na strednej škole žiakom vyká. Prváci
prichádzajú s veľkými očakávaniami, väčšina zmenu zvládne a postupuje do ďalších ročníkov.
Blížia sa k veku 18 rokov, ktorý v Slovenskej republike znamená plnoletosť, možnosť zúčastniť
sa volieb a určiť smerovanie našej spoločnosti. Väčšina žiakov dosiahne plnoletosť v treťom
ročníku na strednej škole. V období, keď učitelia sú otravní, stále niečo chcú, nechápu potrebu
žiakov byť neustále „on line“. Rodičia prestávajú byť pre žiakov vzorom vhodným nasledovania.
Škola najskôr prosí, neskôr žiada o pomoc rodičov a rodičia nechápu prečo si učiteľ neporadí
s 25 teenagermi. Je to zložitá situácia a žiaci hľadajú niekoho, kto bude rešpektovať ich potreby
a ponúkne im svet, ktorý bude podľa ich predstáv. Voľby prinášajú túto možnosť, ale sú naši
žiaci schopní pochopiť, že na svete nie som len ja a moje potreby, ale aj iní? Táto schopnosť nie
je samozrejmá a musíme ju u žiakov rozvíjať, lebo hrá dôležitú úlohu pri smerovaní našej
spoločnosti, ktorá sa dostáva do bodu, kedy je potrebné pripomenúť si, že sme ľudia a občania,
ktorí chcú žiť dôstojne. Jednou z možností je začlenenie politickej etiky do obsahu predmetu
etická výchova v sekundárnom vzdelávaní.

POLITICKÁ ETIKA A JEJ POSTAVENIE V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA V
SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ
Na stredných odborných školách sa etická výchova vyučuje v prvom a druhom ročníku
s ročnou dotáciou jedna hodina týždenne ako povinne voliteľný predmet. Žiaci si vyberajú
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medzi etickou a náboženskou výchovou. Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti 7.1.2
Človek, hodnoty a spoločnosť ŠVP. Pre ilustráciu postavenia politickej etiky v predmete etická
výchova uvádzame časovo – tematický SOŠL v Banskej Štiavnici pre prvý a druhý ročník, ktorý
bol spracovaný podľa učebných osnov Školského vzdelávacieho programu pre Strednú
odbornú školu lesnícku v Banskej Štiavnici s platnosťou od 1. septembra 2008. Na vytvorenie
predmetu sme integrovali 6 obsahových štandardov :
 Sociálna psychológia a základy komunikácie Demokracia a jej fungovanie
 Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy
 Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života Filozofickoetické základy hľadania zmyslu života
 Ľudové a regionálne umenie
ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN: ETICKÁ VÝCHOVA - 1. ročník
1. ETIKA (1. - 7. hodina)
o Etika
o Mesto, v ktorom navštevujem školu
o Základné pojmy: morálka, etika, moralizovanie, etiketa Vzory a závislosti
o Žijeme v Európe Svet v súvislostiach
o Návšteva múzea / galérie
2. ČLOVEK AKO OSOBNOSŤ (8. - 17. hodina)
o Osobnosť
o Základné ľudské hodnoty
o Šťastie - najdôležitejšia vec v živote? Médiá a ich vplyv na našu osobnosť
o Poznanie vlastných slabých i silných stránok Morálna sloboda a zodpovednosť
o Aktuálne etické problémy triedy
o Riešenie problémových a záťažových situácií Medziľudské vzťahy a hierarchia
hodnôt v triede Chyby a úspechy; zhrnutie
3. NA SVETE NIE SME SAMI (18. - 25. hodina)
o Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov Zdravá a nesprávna kritickosť
o Neverbálna komunikácia.
o Pohľad etiky na priateľstvo, lásku, manželstvo a sexualitu
o Prevencia pohlavných chorôb Návšteva múzea / galérie Morálka a politika
o Sám sebe politikom; zhrnutie
4. NIEKTORÉ ETICKÉ TÉMY SÚČASNOSTI (27. - 33. hodina)
o
o

Svet a jeho problémy
Hodnota života a čo s ňou súvisí Vojnové konflikty súčasnosti Eutanázia, ľudské
práva, terorizmus Asertivita a empatia - cesta k úspechu? Emocionálna
inteligencia
o Ako byť sám sebou ? Záverečné zhrnutie a diskusia
ČASOVO – TEMATICKÝ PLÁN: ETICKÁ VÝCHOVA - 2. ročník
1. MORÁLKA (1. - 13. hodina)
o
o

Morálka Holokaust Násilie, tolerancia Európa a my
Výchova k spravodlivosti a demokracii Svet a morálka
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o
o
o
o

Etické princípy, morálne konanie
Riešenie problémov – fajčenie, alkohol, drogy Morálne dilemy
Profesijná etika Reč tela
História náboženstva, náboženská etika Aktuálne etické problémy triedy;
zhrnutie
2. DOMOV a RODINA (14. - 16. hodina)
o Domov a rodina
o Význam rodiny a jej funkcia
o Kultúra rodinných vzťahov; zhrnutie
3. MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY (17. - 20. hodina)
o

Zásady medziľudského styku Priateľstvo a partnerský vzťah Vývin partnerského
vzťahu Zamilovanosť a láska; zhrnutie
4. VÝBER ŽIVOTNÉHO PARTNERA (21. - 25. hodina)
o
o
o

Zodpovednosť za výber
Sebapoznanie ako predpoklad správneho výberu
Kritériá voľby partnera, vlastnosti dôležité pre harmonické manželstvo Je
možné zmeniť povahu človeka?
o Nevhodní partneri, rizikové kombinácie; zhrnutie
5. NAŠE OKOLIE a MY (26. - 33. hodina)
o
o

Svet okolo nás
Návšteva múzea / galérie Komunikácia. Vyjadrenie citov. Interpersonálna
a sociálna empatia. Asertivita
o AIDS a iné hrozby súčasnosti Drogová závislosť
o Záverečné zhrnutie a diskusia
Možností, kde zaradiť politickú etiku v predmete etická výchova je veľa. V prvom ročníku
sú to hodiny na tému: Žijeme v Európe, Svet v súvislostiach, Médiá a ich vplyv na našu
osobnosť, Morálna sloboda a zodpovednosť, Zdravá a nesprávna kritickosť, Morálka a politika,
Sám sebe politikom. V druhom ročníku Násilie, tolerancia, Európa a my, Výchova
k spravodlivosti a demokracii, Svet a morálka, Etické princípy a morálne konanie. Problém
nastáva pri forme akou zaradíme politickú etiku do predmetu etická výchova. Koľko politiky
patrí do školy? Zvýšený záujem politikov o školstvo sledujeme vždy pred voľbami. Zrazu sa
politici snažia ponúkať besedy na rôzne témy a ovplyvniť budúceho voliča. Propagácia žiadnej
politickej strany na pôdu školy nepatrí. Preto politici využívajú sociálne siete a tu sa dostávame
k bodu, kedy je veľmi dôležité, aby mladý človek vedel zaujať postoj k faktom a názorom, ktoré
sú mu ponúkané.
Predmet etická výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.
Ideálna je učebňa, kde žiaci nesedia v laviciach za sebou ale v laviciach usporiadaných do
polkruhovitej formácie. Žiaci na seba vidia, ochota komunikovať je väčšia.
Predchádzajúci režim naučil občanov dokonale ovládať svoje povinnosti. Súčasný režim
nás informuje o našich právach, ale zabúdame na povinnosti. Je oveľa pohodlnejšie kritizovať
ako aktívne a vecne konať. Strácame schopnosť počúvať druhých a zamýšľať sa nad počutým.
Dialóg na hodinách etickej výchovy umožňuje žiakom nielen získať vedomosti, ale veciam aj
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porozumieť, zaujať ku nim stanovisko. Učiteľ zároveň získava obraz o atmosfére v triede, žiak
sa učí vytvárať si vlastný názor a posudzovať názory ostatných. Etická výchova môže osloviť len
žiakov, ktorí si predmet zvolia a čo ostatní? Tu by nám na pomoc mali prísť predmety, ktorých
podstatou je tiež výchova k občianstvu dejepis, náuka o spoločnosti a triednické hodiny. Na
školách internátneho typu môžu pomôcť skupinoví vychovávatelia. Predmet dejepis sa vyučuje
na stredných odborných školách v prvom a druhom ročníku s dotáciou jedna hodina týždenne,
náuka o spoločnosti sa vyučuje v prvých troch rokoch štúdia tiež s jednohodinovou dotáciou.
Učiteľ pracuje s triedou, ktorá nie je rozdelená, diskusné hodiny sa realizujú veľmi ťažko
a problém nastáva aj v pripravenosti a ochote učiteľa poskytnúť žiakom „inú“ hodinu.
„Odprednášať“ žiakom látku, pričom žiaci nestíhajú ani počúvať, čo učiteľ hovorí, lebo sa snažia
zapísať všetko, čo hovorí, je najľahšia a najhoršia cesta, ktorú si učiteľ zvolí. Prečo?
Problém nastáva, keď tieto predmety vyučujú učitelia, ktorí si nimi len dopĺňajú úväzok.
Racionalizačné opatrenia nútia riaditeľov škôl maximálne šetriť a kvalifikovaný učiteľ na
spomínané premety, je z dôvodu malého počtu hodín, často luxus. Na zamyslenie by bolo začať
s lepším plánovaním už vo vysokoškolskom vzdelávaní budúcich pedagógov, ponúkať
študentom kombinácie predmetov, ktoré mu umožnia zamestnať sa na škole na plný úväzok.
Učiteľom, ktorí, aby „prežili“a musia učiť predmety, ktoré nemajú v aprobácii umožniť
vzdelávanie a poskytnúť dostatočné množstvo materiálov, s ktorými sa dajú robiť zaujímavé
hodiny. Politická etika by mala patriť do nášho vzdelávania, lebo pomáha rozvíjať kritické
myslenie, vnímať svet z viacerých perspektív a robí nás odolnejšími proti manipulácii. Podľa
Mirona Zelinu najdôležitejšie kompetencie žiakov a učiteľov pri vytváraní a udržiavaní
interaktívneho učebného prostredia v modernej škole sú:
1. kritické myslenie – schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie využívaním
interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu; prijímanie
rozhodnutí založených na dôkazoch.
2. kreatívne myslenie – schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v
procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú priveľké zovšeobecňovania, predsudky
a stereotypy,
3. prosociálne a prospoločenské myslenie – schopnosť analyzovať fakty a problémy;
vyberať si v súvislosti s potrebami iných i spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu;
otvorenosť v komunikácii a schopnosť poučiť sa zo skúsenosti iných,
4. myslenie orientované na budúcnosť – schopnosť vnímať problémy a hodnotiť
rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti, s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť.
Politická etika ponúka žiakom možnosť prepojiť klasické a kritické učenie a dáva
vzdelaniu šancu stať sa tak trvalejším a použiteľným pre ďalší život. V tejto súvislosti je nutné
spomenúť ešte jeden veľmi dôležitý medzipredmetový vzťah politická etika a výučba jazykov,
konkrétne slovenského jazyka a cudzích jazykov. Vyučovanie slovenského jazyka by sa malo
zamerať viac na formy prejavu, ktoré sú pre žiaka ako budúceho občana dôležité. Žiaci by mali
byť delení na skupiny, ktoré dajú priestor tréningu komunikačných zručností v písanej i ústnej
forme. Pri výučbe cudzích jazykov sa musíme znovu vrátiť do obdobia roku 1989. Jednou
z hlavných požiadaviek žiakov a študentov bolo mať možnosť učiť sa rôzne cudzie jazyky.
Znalosť cudzích jazykov je odjakživa synonymom slobody nielen pohybu, ale aj myslenia
a prejavu. Majú naši žiaci počúvať len informácie, ktoré ponúkajú naše médiá alebo im dáme
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šancu vypočuť a prečítať si aj názor z iných krajín? Dajme žiakom šancu pracovať so
zahraničnými zdrojmi, cestovať a vymieňať si skúsenosti. Vyučovanie cudzích jazykov je ďalším
bolestivým bodom nášho vzdelávania. Znalosť aspoň dvoch svetových jazykov by mala byť
samozrejmosťou. Od roku 2008 sa na stredných odborných školách zaviedlo vyučovanie dvoch
cudzích jazykov. Absolventi tohto typu škôl pristupujú k cudzím jazykom s odporom, ale je
plánované zrušenie druhého cudzieho jazyka v školskom roku 2013- 2014, respektíve
presunutie jeho vyučovania do polohy voliteľného predmetu, ktorý škola nemusí ponúknuť,
riešením? Priblížime sa alebo vzdialime Európe? Je politicky etické vypočuť hlas lenivca,
vyhovieť mu a získať si tak jeho priazeň?

NA ČO JE NÁM POLITICKÁ ETIKA?
Vzťah politiky a morálky je témou ľudstva, je neustále pretrvávajúcim problémom.
Politickí reprezentanti preberajú verejné úlohy za spoločnosť ako celok; disponujú teda
zvláštnymi mocenskými prostriedkami. Tieto prostriedky môžu zneužiť vo vlastný prospech
a na škodu mnohých. Preto je potrebné neustále dbať o to, aby sa politika vo svojich cieľoch
a prostriedkoch udržiavala v rámci platných predstáv o dobre a zle. (Sutor, 1999, s. 9.)
Svet okolo nás je plný katastrof, vybuchujú atómové elektrárne, znečisťujeme moria,
továrne sa zrútia na robotníkov. Médiá nám ich ponúknu ako senzáciu, pohoršíme sa
a venujeme sa ďalej bežnému životu. Niektorí sa cítia bezmocní, aby niečo urobili, iných už
úplne pohltila ľahostajnosť a pohodlnosť.
Podľa Horsta Heidbrinka človek prijíma sociálne perspektívy, postupne si uvedomuje
vzťah medzi vlastným pohľadom a perspektívami druhých. Heidbrink rozlišuje úrovne 0 - 4.
Úroveň 0 – egocentrické alebo nediferencované perspektívy
Hoci vie dieťa rozoznávať skutočnosť subjektívneho pohľadu (napríklad myšlienky
a pocity) u seba a aj u druhých, nespozná, že druhý interpretuje podobne prijaté sociálne
skúsenosti inak než ono samotné.
Úroveň 1 – Subjektívne alebo diferencované perspektívy
Dieťa chápe, že pri rovnako vnímaných sociálnych okolnostiach sa môžu vlastné
perspektívy a perspektívy druhých buď zhodovať alebo odlišovať. Dieťa na úrovni 1 sa začína
zaoberať jedinečnosťou skrytého psychického života každej osoby.
Úroveň 2 – Sebareflektujúca alebo recipročná perspektíva
Dieťa je schopné nazerať na svoje pocity a myšlienky z perspektívy druhej osoby, čo
znamená, že je schopné vžiť sa do pozície druhého a samého seba chápať voči druhému ako
subjekt.
Úroveň 3 – Vzájomné perspektívy alebo perspektívy tretej osoby
Schopnosť zaujať perspektívu tretej osoby vedie k vedomiu vzájomnosti ľudských
perspektív a následne k vedomiu vzťahu medzi svojou osobou (ja) a druhým človekom.
Úroveň 4 – Spoločenské alebo hĺbkové perspektívy
Subjekt teraz vidí medziľudské perspektívy ako sieť alebo systém.
Každá úroveň vyžaduje od jedinca veľkú námahu. Škola by mala dať priestor na rozvoj
úrovne 4 – človeka, ktorý si uvedomuje, že môže byť aktívnou súčasťou sveta okolo seba
a pretvárať ho na prostredie s prijateľnou kvalitou života.
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ĽUDSKÉ A OBČIANSKE SPRÁVANIE
Ľudské a občianske správanie je oblasť, o ktorej sa v škole a v médiách neustále
diskutuje. k dispozícii máme množstvo dokumentov, ktoré nám umožňujú v danej
problematike sa zorientovať, ale aj stratiť. Základným dokumentom je školský poriadok, ktorý
nás informuje o právach a povinnostiach žiaka. Ďalšími dôležitými dokumentmi sú plán
výchovného poradcu, plán koordinátora prevencie drogových závislostí a iných
sociálnopatologických javov. Hlavnou podstatou týchto dokumentov je regulovať správanie
žiaka z ľudského aspektu. Dostávajú žiaci možnosť správať sa občiansky na školách?
Najdôležitejšou možnosťou sú žiacke rady. Vybraní zástupcovia každej triedy sa raz do mesiaca
stretnú s vedením školy a prediskutujú aktuálne problémy. Na zváženie je spôsob voľby
zástupcov do školských rád. V prvom ročníku sa žiaci nepoznajú a je ťažko hovoriť o voľbách,
triedny učiteľ vyberie zástupcu triedy na základe jeho záujmu. V tejto fáze je dôležité, aby
triedny učiteľ dokázal vysvetliť úlohu žiackej rady. Po spoznaní sa v triede sa ukáže, či voľba
bola správna a žiak je schopný prezentovať názory a potreby svojej triedy a dosiahnuť aj ich
vyriešenie.
Ďalšiu možnosť poskytujú rôzne súťaže. Najznámejšou je olympiáda ľudských práv, ktorá
je najprestížnejšia celoštátna súťaž študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v
oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Teoretické
vedomosti a praktické zručnosti žiakov posudzuje porota zložená z odbornej špičky v oblasti
ľudských práv, práva a významných hostí zo Slovenska i zo zahraničia. Súťaž využíva inovatívne
a najmodernejšie prvky vzdelávania - rozvíja kreativitu, komunikačno - prezentačné zručnosti,
argumentačné techniky, formovanie vlastného názoru mladých ľudí. Odborným garantom OĽP
je politológ Prof. PhDr. Miroslav Kusý PhD. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR.
(http://www.olp.sk/). Žiaci sú atraktívnym spôsobom upozornení na nebezpečenstvo rôznych
foriem intolerancie, diskriminácie a rasizmu. Toto podujatie umožňuje mladým ľuďom vyjadriť
svoj názor na usporiadanie spoločnosti a viesť dialóg s významnými osobnosťami v oblasti
ľudských práv ako sú Prof. PhDr. Miroslav Kusý PhD., PhDr. Viliam Dolník, PhDr. Dagmar Horná,
PhD., Mgr. Irena Bihariová a ďalší.
Jedinou veľkou nevýhodou OĽP je, že spolu v jednej kategórii súťažia stredné odborné
školy a gymnáziá s rozdielnou dotáciou hodín v podporných predmetoch pre túto súťaž.
V súvislosti s politickou etikou oko inovačným prvkom obsahu etickej výchovy v
sekundárnom vzdelávaní by bolo vhodné pouvažovať v tejto súťaži o zmene tézy číslo 15:
15. Listina základných práv a slobôd v ČSFR z r. 1991. 9. januára 1991 FZ ČSFR prijalo
Listinu základných práv a slobôd ako ústavný zákon. Vysvetlite dôvody pre prijatie tohto
dokumentu, jeho význam. Ktoré okruhy problémov Listina obsahuje? Ako rieši niektoré
najzávažnejšie problémy (trest smrti, interrupcia)? Vzťah k medzinárodným dokumentom
a našim zákonom? (http://www.olp.sk/).
V hodnotiacich dotazníkoch ju žiaci pravidelne označujú za tézu, ku ktorej sa veľmi ťažko
diskutuje. Členovia komisií krajských kôl už dlhšie diskutujú o pričlenení tejto téze k inej a tézu
číslo 15 by mohla nahradiť téma politická etika, ktorá je stále aktuálnejšia a žiakom poskytuje
dostatočný priestor na prezentovanie svojich argumentačných schopností.

792

ETICKÁ VÝCHOVA V SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ

Inou zaujímavou formou, ktorá umožňuje žiakom prejaviť občiansku angažovanosť je
vydávanie školského časopisu. V Slovenskej republike existuje niekoľko súťaží, kde môžu žiaci
prezentovať novinárske zručnosti. Najprestížnejšia súťaž je Štúrovo pero, ktorú pravidelne
organizuje Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene. Žiaci pracujúci v redakciách školských časopisov
môžu diskutovať o svojom časopise s odborníkmi, ktorí sa súťaže ako žiaci tiež zúčastnili. Pri
vydávaní časopisu musí redakčná rada vyriešiť veľa problémov: financovanie časopisu, zloženie
časopisu, tlač a distribúcia, prácu s textami, fotkami, motivovať a koordinovať prispievateľov,
komunikovať so žiakmi iných tried.
Občianske správanie je oblasť, ktorá má na každej škole svoje miesto, väčšinou vďaka
nadšencom, ktorí motivujú a presvedčia žiakov, že byť „ovečkou“ je jednoduché, ale byť
občanom je síce ťažké a nepohodlné, ale veľmi dôležité.

ZÁVER
Hlavným cieľom predkladanej práce bolo poukázať na dôležitosť a význam začlenenia
politickej etiky do obsahu predmetu etická výchova v sekundárnom vzdelávaní. Politická etika
ponúka žiakom možnosť prepojiť klasické a kritické učenie a dáva vzdelaniu šancu stať sa tak
trvalejším a použiteľným pre ďalší život.
Pri snahe o začlenenie politickej etiky do vzdelávania stredoškolákov je nevyhnutné
dbať, aby sa danou problematikou zaoberali budúci pedagógovia už počas štúdia. Pedagógom,
ktorí na školách už pôsobia a s problematikou politickej etiky sa nestretli je nevyhnutné
ponúknuť možnosť vzdelávať sa a trénovať sa v zručnostiach, ktoré vyučovanie politickej etiky
vyžaduje. Ďalej je potrebné poskytnúť učiteľom učebné texty a pracovné listy, ktoré podporujú
využívanie moderných a atraktívnych metód práce s cieľom prebudiť a stimulovať záujem
žiakov o danú problematiku. Je nevyhnutné podporovať medzipredmetovú komunikáciu
hlavne v predmetoch etická výchova, náuka o spoločnosti, dejepis, slovenský jazyk a cudzie
jazyky. Týždenná dotácia hodín týchto predmetov je nepostačujúca. Na zváženie je pouvažovať
o delení žiakov na menšie skupiny na predmetoch, ktorých podstatou je tréning
komunikačných zručností. Je nutné zamerať sa aj na prácu s rodičmi, ktorí často podceňujú
dôležitosť vzdelávania sa v oblasti prosociálneho a prospoločenského myslenia. Obraz, ktorý
vytvárajú médiá o školstve a učiteľoch je veľmi nelichotivý. Väčšia angažovanosť v médiách by
mohla posilniť spoločenského postavenie učiteľa a vrátiť pedagógovi pozíciu osobnosti, ktorá
môže byť pre žiakov vzorom.
V súvislosti s politickou etikou oko inovačným prvkom obsahu etickej výchovy v
sekundárnom vzdelávaní by bolo vhodné pouvažovať o jej začlenení do súťaží stredoškolskej
mládeže ako je napríklad olympiáda ľudských práv, kde by politická etika bola samostatnou
tézou. Politická etika, ktorá je stále aktuálnejšia, poskytuje žiakom dostatočný priestor na
prezentovanie svojich argumentačných schopností.
Dúfame, že predkladaná práca a z nej plynúce námety poslúžia na zlepšenie vyučovania
predmetu etická výchova a pomôžu začleniť politickú etiku do obsahu predmetu etická
výchova v sekundárnom vzdelávaní.
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