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Vážení čitatelia, 

 

dostáva sa k Vám v poradí 11. Philosophica – publikácia, ktorá pravidelne 

prináša výsledky vedeckej práce členov Katedry filozofie Filozofickej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem toho prezentuje aj príspevky 

pracovníkov z ostatných katedier a ústavov FF UKF ako aj  iných univerzít, 

SAV a ďalších vedeckých a pedagogických inštitúcií zo Slovenska i zahrani-

čia. 

Toto číslo je venované v prvom rade prezentácii výsledkov výskumného 

projektu KEGA č. 048UKF-4/2012 „Výchova k občianstvu v európskom kon-

texte – inovácia študijného programu“, ktorú riešime na Katedre filozofie FF 

UKF v Nitre. Vychádza s jeho podporou ako aj s podporou Slovenského filo-

zofického združenia pri SAV. Preto je toto číslo tematicky orientované 

predovšetkým v súlade s uvádzanou výskumnou úlohou. 

Zborník bol však otvorený i riešiteľom iných projektov z ďalších praco-

vísk. Konkrétne z katedier kulturológie a sociológie FF UKF, Katedry dejín 

filozofie a logiky z Národnej univerzity Uzbekistanu a Katedry spoločen-

ských vied Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre. 

Primárne sme zborník zamerali na filozofickú reflexiu aktuálnych problé-

mov občianstva a výchovy k občianstvu na počiatku 21. storočia s doplnením 

interdisciplinárneho pohľadu iných spoločenských vied. 

Jednotlivé príspevky sa zaoberajú širokým spektrom otázok týkajúcich sa 

určenej problematiky. Od aktuálneho vymedzenia fundamentálnych pojmov, 

artikulácie východiskových koncepcií, cez identifikáciu edukačných prístu-

pov, metód a technológií výchovy k občianstvu až po špecifické aspekty 

a problémy späté s fungovaním občianskej spoločnosti na počiatku 21. storo-

čia. Rozoberajú ich nielen vo vzťahu k Slovensku či Európe, ale i mimo nej, 

v krajinách usilujúcich o demokratické usporiadanie po páde totalitných reži-

mov. 

 

Veríme, že aj toto číslo Vás svojim obsahom zaujme a bude prínosom pre 

Vašu ďalšiu odbornú aktivitu. 

 

 

Editori
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E-LEARNING VO VZDELÁVANÍ BUDÚCICH 
UČITEĽOV 

 

Lenka Čupková 
 
 

E-learning in Intending Teacher Education 

Abstract: The paper maps experience of using e-learning module as accompanying 

material to Logic course for students of civic education in combination with another 

subject. It describes the application of moodle that were during the period of use 

proven, and to the contrary, indicate the possible limits of IT in the educational 

process, particularly with regard to the formation of future teachers and the needs of 

practice. It also argues against the possibility to use e-learning to replace a certain 

percentage of seminary training, or replacing lectures publishing their content in the 

e-learning module. 

Keywords: e-learning, education, on-line course 

 
 

Využívanie internetu a konkrétne e-learningových modulov pri vyučovaní sa 

v poslednej dobe stalo natoľko populárnym, že je možné začať vyhodnocovať 

prvé výsledky používania aj na Slovensku a to, aj v súvislosti s uplatnením 

pri vyučovaní humanitných predmetov. Tento trend je zatiaľ obmedzený na 

univerzitné a vysokoškolské vzdelávanie, avšak začína prenikať aj do prostre-

dia vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako sa dá ľahko zistiť z webových 

stránok najmä gymnázií. Popularita e-learningového vzdelávania však nasto-

ľuje aj nové a kritické otázky a vyžaduje aj filozofickú reflexiu problematiky 

dištančného vzdelávania. Okrem prínosu so sebou e-learning nesie aj nega-

tíva, pričom na niektoré už bolo poukázané a niektoré je ešte nutné vyhod-

nocovať. 

 „Nepochybne je tu príležitosť; efektívne využívanie technológií má poten-

ciál zlepšiť a zdokonaliť učenie. Rovnako je tu ale určite aj nebezpečenstvo, 

že nesprávne zavádzanie rôznych technológií, bez ich zdravého zakotvenia v 

pedagogickom výskume a praxi, bude viesť, a dokonca v niektorých prípa-

doch už viedlo, k nákladným doplnkom, ku už aj tak drahým záležitostiam 

bez toho, aby bola pridaná nejaká hodnota. To znamená, že technologické 

aplikácie musia byť v súlade s tým, čo je známe o povahe učenia a musia byť 
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posudzované tak, aby sa zabezpečilo, že skutočne zvyšujú skúsenosti študujú-

cich“
1
 (Gandolfo 1998, 24). Odpovedať  na otázky ako sa vyhnúť neefektív-

nosti pri zavádzaní a využívaní e-learningu je netriviálna záležitosť a skúma-

nie jednotlivých ciest aplikácie vyžaduje široko podložený výskum a zozbie-

ranie viacerých informácií. Okrem príležitosti sú tu aj riziká. Presadzovanie 

moderných technológii so sebou neprináša len pozitíva a tvrdenia o zvyšovaní 

motivácie, efektívnosti a zaujímavosti realizácie učenia touto formou sú často 

nepodloženými klišé, alebo sú len čiastočnými pravdami. Článok sa niektoré 

postrehy pokúsi zosumarizovať, vychádzajúc tak z odbornej literatúry ako aj 

z vlastnej skúsenosti a jednu problémovú oblasť načrtne aj s možným rieše-

ním.  

 V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s viacerými definíciami e-lear-

ningu, aj názormi na to, čo pod e-learning spadá. Často sa e-learning používa 

ako synonymum pre dištančné vzdelávanie, môžeme sa stretnúť s používaním 

tohto termínu v súvislosti s využitím akejkoľvek internetovej aplikácie v 

rámci klasickej prednášky, či chápať pod ním transformovanie prezenčného 

kurzu, prípadne jeho časti do prostredia moodlu. Základom pri e-learningu je 

však využitie počítačových technológií. Donedávna prevažoval tzv. off-line e-

learning, pri ktorom sa nevyžaduje, aby bol počítač pripojený k inému počí-

taču prostredníctvom počítačovej siete a študijné materiály sú na pamäťových 

nosičoch (CD-ROM, DVD-ROM, USB Flash Disk,...). Čoraz viac ale pre-

vláda on-line e-learning, kedy ide buď o pripojenie a komunikáciu v reálnom 

čase (synchrónny e-learning), alebo keď síce účastníci nekomunikujú v reál-

nom čase, študujúci a učiteľ komunikujú prostredníctvom diskusných fór 

(asynchrónny), ale počítače sú spojené cez internet, či intranet.  

 V rámci UKF funguje v súčasnosti e-learningový vzdelávací portál http:// 

edu.ukf.sk, ktorý využíva možnosti, ktoré poskytuje prostredie LMS Moodle. 

Learning Management System (LMS) je balík softvérových produktov, urče-

ných na vytvorenie, distribúciu a spravovanie elektronických vzdelávacích 

                                                 
1 „[U]ndoubtedly, there is opportunity; the effective use of technology has the potential to 

improve and enhance learning. Just as assuredly there is the danger that the wrong 

headed adoption of various technologies apart from a sound grounding in educational re-

search and practice will result, and indeed in some instances has already resulted, in 

costly additions to an already expensive enterprise without any value added. That is, 

technology applications must be consonant with what is known about the nature of learn-

ing and must be assessed to ensure that they are indeed enhancing learners’ experiences.“ 
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materiálov a kurzov. LMS systém, ktorý sa používa na UKF využíva webové 

technológie, umožňujúce prístup k študijným materiálom z ľubovoľného 

miesta a v hocijakom čase. Študent teda nie je viazaný na univerzitné prostre-

die, k obsahu kurzu sa dostane aj z domova, či počas cestovania vo vlaku (sa-

mozrejme, ak má pripojenie na internet). Moodle, teda Modular Object Orien-

ted Dynamic Learning Enviroment – modulové objektovo orientované dyna-

mické vzdelávacie prostredie je softvérový balík pre podporu prezenčnej i 

dištančnej výučby, prostredníctvom online kurzov, ktoré sú dostupné na inter-

nete. 

 Prvý e-learningový kurz na Katedre filozofie bol spustený v septembri 

2007, slúžil ako doplnok ku prezenčnému kurzu Úvod do neklasických logík 

a postupne pribúdali ďalšie kurzy spracované do podoby e-learningu. Žiadny 

kurz na Katedre filozofie nie je iba dištančný, všetky sú kombinované, teda 

spájajú prezenčnú formu štúdia s e-learningovou a kombinujú textový výklad 

s odkazmi na videá a externé zdroje. Kurzy tiež obsahujú powerpointové pre-

zentácie a sú v nich vytvorené diskusné fóra, slúžiace na komunikáciu študen-

tov navzájom a rovnako na komunikáciu poslucháčov a vyučujúceho. Kurzy 

umožňujú získavať spätnú väzbu od študentov vo forme testov, kontrolných 

otázok a pod. Napr. záverečné hodnotenie predmetu Úvod do neklasických 

logík je udeľované výlučne na základe výsledkov, ktoré poslucháči dosahujú 

v rámci e-learningového kurzu. Veľmi využívaným nástrojom sa ukázal byť 

autotest, kde si študenti overia mieru osvojenia si teoretických znalostí a ich 

aplikáciu na konkrétne úlohy. Keďže niektoré e-learningové kurzy sú doplne-

ním prezenčných seminárnych kurzov, niektoré dopĺňajú len prednášky a je-

den sprevádza poslucháčov, ktorí majú aj prednášky aj semináre v prezenčnej 

forme, ich obsahy variujú nielen čo sa týka predmetu, ale aj metód a foriem v 

nich používaných. V súčasnosti je možné odvolať sa na skúsenosti s využíva-

ním štyroch e-learningových kurzov, ktoré autorka článku vytvorila a aktívne 

využíva, pričom tie v rôznej miere dopĺňajú kurzy prezenčné. 

 Kurz Logika, určený pre poslucháčov dvojodborového štúdia akademic-

kých predmetov, z ktorých je jeden Výchova k občianstvu bol vytvorený na 

základe skúsenosti s ostatnými kurzami v akademickom roku 2010/2011. Ako 

sprievodný materiál ho využilo zatiaľ 62 poslucháčov. Práve skupiny, kde je 

veľký počet študentov bývajú najnáročnejšie, pretože je ťažko sledovať prog-

res jednotlivých študentov a práve pre veľké  skupiny sa javí e-learning ako 

cesta, ktorá by štúdiu mohla pomôcť. Ako konštatuje Robertson: „Informačné 

technológie sľubujú dodať viac a dôležitejších vedomostí pre každého štu-
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denta v kratšom čase; zaisťujú individualizáciu bez ohľadu na veľkosť a 

rôznorodosť triedy; stierajú rozdiely a znevýhodnenia späté s rasou, pohlavím 

a sociálnou triedou; menia a napriek tomu štandardizujú kurikulum; odstra-

ňujú subjektivitu pri hodnotení študentov; udržujú problémy s disciplínou na 

minime; posilňujú profesionalitu vzdelávania a diskusie; a premieňajú zdis-

kreditované triedy, v ktorých je centrom učiteľ na ódy pedagogiky: kon-

štruktivistické, na študenta orientované triedy“
2
 (Robertson 2003, 284-285).  

 Či sa tieto sľuby späté s informačnými technológiami napĺňajú je už 

možno aspoň čiastočne vyhodnotiť. Rovnako je možné zhodnotiť, či tieto 

„pedagogické ódy“ nie sú často v skutočnosti len karikatúrami a ak áno, včas 

sa vrátiť tam, kde implementácia IT bola ešte funkčná a nie samoúčelná. 

Jednu zo základných otázok, ktorú je potrebné položiť jasne sformulovali 

James Kariuki Njenga a Louis Cyril Henry Fourie: „...Je preto nevyhnutné 

pozastaviť sa a dať technopozitivistickým ideológom otázku: či je v e-lear-

ningu dôraz kladený na ,e‘, alebo na učenie (learning)“
3
 (Njega – Fourie 

2010, 200). Za technopozitivistických ideológov je v istom zmysle možné 

považovať viacerých významných súčasných autorov, pričom vo všeobec-

nosti môžeme za technopozitivistickú ideológiu označiť „nanútený entuziaz-

mus“ (compulsory enthusiasm) (Robertson  2003) ohľadom technológii, ktorý 

často vytvárajú a propagujú ľudia, ktorí majú z presadzovania technológií do 

vzdelávania ekonomický prospech. Akonáhle sa do popredia dostane „e“ na 

úkor učenia (learningu), hrozí, že budeme poslucháčom sprostredkovávať 

informácie  namiesto, aby sme vytvárali nejaké vedomosti. V súčasnosti sa 

čoraz hlasnejšie hovorí o tzv. mýtoch e-learningu, ktoré prežívajú bez akého-

koľvek racionálneho základu a deformujú univerzitné prostredie (pozri napr. 

Njega – Fourie 2010). 

                                                 
2 „Information technology promises to deliver more (and more important) learning for 

every student accomplished in less time; to ensure ‘individualization’ no matter how 

large and diverse the class; to obliterate the differences and disadvantages associated 

with race, gender, and class; to vary and yet standardize the curriculum; to remove 

subjectivity from student evaluation; to keep discipline problems to a minimum; to en-

hance professional learning and discourse; and to transform the discredited teacher-cen-

tered classroom into that paean of pedagogy: the constructivist, student-centered class-

room.“ 
3 “It is therefore necessary to pause and ask the question to the technopositivist ideologists: 

whether in e-learning the focus is on the ‘e’ or on the learning.” 
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 Zo všetkých problémových oblastí e-learningu sa sústreďme na jednu, 

ktorá sa zdá byť z doterajšej praxe najťažšie zvládnuteľnou. Je spätá s mýtom, 

ktorý tvrdí, že e-learning dokáže nahradiť ľudskú interakciu a že je to často 

výhodnejšie, pretože, ak výsledok skúšky študenta generuje počítač, netreba 

sa obávať subjektívneho hodnotenia a následných sťažností na neobjektív-

nosť. Rovnako sa za pozitívum považuje masovosť vyučovania, ktorú e-lear-

ning, vďaka absencii priameho kontaktu vyučujúceho a vyučovaného umož-

ňuje. 

Skutočne je jednou z veľkých výhod e-learningu, že na počte študentov, 

ktorý takýto kurz navštevujú nezáleží. Materiál je rovnako prístupný každému 

v tej istej miere. V jednom čase tak má učiteľ v zábere často veľké množstvo 

študentov. Či je na môj e-learningový kurz prihlásených 7, alebo 70 posluchá-

čov neovplyvní čas, ktorý ja vytvoreniu kurzu musím venovať. Rozhodne sa 

nedá povedať, žeby bolo jedno, či na prednášku chodí 7, alebo 70 študentov a 

už vôbec nie, koľkočlenné skupiny sú na seminároch. V prezenčnom vyučo-

vaní s počtom študentov pribúda práce. Najmarkantnejšie sa rozdiel prejaví 

pri hodnotení. Ak hodnotí testy učiteľ, s väčším počtom sa znižuje koncentrá-

cia opravujúceho a pribúda čas, ktorý treba opravovaniu venovať. Ak je test 

vyhodnotený počítačom, úspora času a energie je enormná. Aj keď sa pri 

humanitných predmetoch nedá všetko hodnotiť testovo, stále je rýchlejšie a 

jednoduchšie nahrávať eseje cez e-learning a hoci aj kontrolovať otázky, ktoré 

vyžadujú niekoľko vetné odpovede v rámci portálu, než ich lúštiť z papiera. 

Softvér dokáže študentovi odporučiť strany v texte vytvorenom tvorcom 

kurzu, ktoré si potrebuje doštudovať a kde nájde odpoveď na otázku, ktorú 

zodpovedal nesprávne. Vypíše mu autotesty tých seminárnych cvičení, ktoré 

sa venovali otázkam, čo nezvládol a samozrejme mu môže aj rovno vypísať 

správne odpovede. Čo však nevie, a čo sa javí ako zvládnuteľné len pri úst-

nom hodnotení je zhodnotiť schopnosť študenta prepájať poznatky, samo-

statne rozmýšľať, terminologicky správne formulovať závery, vzbudiť záujem 

o doštudovanie, či ukázať prepojenosť jednotlivých oblastí. Je možné tvrdiť, 

že kontakt poslucháča a prednášajúceho umožňuje pružne riešiť študijné 

problémy a objektívnejšie hodnotiť vedomosti, prinajmenšom preto, že či je 

odpoveď študenta tipom, aj keď správnym, alebo výsledkom úvahy, aj keď 

nesprávnej už softvér nezoberie do úvahy. 

 E-learningový kurz prenáša zodpovednosť za učenie na študentov a dáva 

im priestor, aby si sami určovali tempo a rozložili záťaž a množstvo učiva, ale 

študentov schopných zvládnuť to, už predpokladá, nijako ich k tomu nevedie. 



Lenka Čupková 

12 

Chvályhodným cieľom samozrejme je, aby študenti zakomponovali nové po-

znatky do už existujúceho systému vedomostí a vytvárali si tak vlastné poro-

zumenie učebných materiálov neovplyvnené interpretáciou iných študentov či 

pedagóga. Hrozí tu riziko nesprávne pochopených, či z kontextu vytrhnutých 

informácií. Čo však študentom bude chýbať je kultúrny, sociálny, ekono-

mický a politický kontext informácií, ktoré sa k nim dostanú. Je možné pria-

my kontakt prednášajúceho s poslucháčmi nahradiť pokiaľ pripustíme, že je 

predsa len žiaduci? 

 Interakcia medzi študentmi navzájom a medzi pedagógom a študentmi je v 

rámci prostredia moodlu simulovaná viacerými nástrojmi. Pre kurz Logika 

boli využité diskusia a chat. Nástroje však neboli medzi študentmi populárne 

a nevyužívali sa. Bohužiaľ je pre väčšinu študentov najprijateľnejšia cesta tzv. 

najmenšieho odporu, teda vynaložiť čo najmenej námahy pri získavaní kre-

ditu. Mnohých študentov ani nezaujímalo, kde urobili v teste chybu, pokiaľ v 

ňom mali nadpolovičnú väčšinu bodov, pričom zistiť to bola otázka pár se-

kúnd, nie to ešte konzultovať chybné odpovede cez diskusiu s ostatnými. Na-

priek tomu, že boli vyzývaní na seminárnych cvičeniach, aby otázky kládli 

cez diskusiu a nie následne priamo na seminári, uspokojili sa študenti radšej 

tým, že otázka nebolo zodpovedaná, než aby ju dali inou formou. Fórum, kde 

mohol otázku vidieť každý účastník kurzu a aj na ňu reagovať nebolo využí-

vané. 

 Riešenie prišlo s využitím menších skupín, kopírujúcich seminárne sku-

piny prezenčného vzdelávania. Malé skupiny, vytvorené z účastníkov e-lear-

ningového kurzu sa ukázali ako efektívnejšie. Komunikácia v rámci mikro-

skupiny prebiehala rovnako elektronicky, ako aj osobne medzi jej členmi 

a niektoré otázky nielen technického charakteru si študenti dokázali zodpo-

vedať bez intervencie pedagóga. Spolupráca v rámci skupinky sa prejavovala 

následne aj pri aktivitách prezenčného charakteru. Ako vhodné sa pritom javí 

nevytvárať skupiny s ohľadom na aprobácie študentov, ale kombinovať rôzne 

odbory. Aktívne participovať na diskusiách študentov môže byť pre učiteľa 

naopak kontraproduktívne, pretože svojou prítomnosťou v diskusii či na chate 

často spôsobí, že sa problém ďalej nerozvíja, študenti sa odmlčia. Na druhej 

strane, to akým smerom sa diskusia uberá často naznačuje, kde bol text 

nepochopený, teda aj bez zapojenia sa do nej zo strany pedagóga je funkčná. 

Usmernenie diskusie je často jej ukončením. 

 K téme, cvičeniu, niekedy aj k výkladu je potom možné vrátiť sa na pre-

zenčnom seminári tak, aby tí, ktorí to pochopili neboli príliš zdržiavaní a tí, 
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ktorí s danou časťou majú problém dokázali pochopiť o čo ide aspoň tak, aby 

mohli so skupinou držať krok. Kurz Logika je špecifický tým, že jednotlivé 

cvičenia na seba nadväzujú a keď študent nedokáže zvládnuť úlohy z n-tého 

cvičenia, cvičenie n+1 bude nad jeho sily. E-learning sa ukazuje užitočný 

napr. tam, kde pochopenie prišlo neskôr, študent na seminári len odpisoval z 

tabule, ale vďaka príkladom na e-learningu sa môže vrátiť a cvičením prejsť 

opäť, len s inými príkladmi. Absenciu faktických vedomostí samozrejme mo-

odle nenahradí, ak študent napr. nepozná hodnoty dvojargumentových spojok, 

skrátené dokazovanie nezvládne nie preto, že by nechápal princíp, ale preto 

že dva cvičenia spolu obsahovo súvisia a bez vedomostí z jedného to nejde. 

 E-learning predstavuje pomoc a úsporu času aj pri kurzoch humanitných 

predmetov. Okrem technických materiálov, ktoré slúžia na jeho úspešné vy-

tvorenie a bezproblémovú prevádzku je však vhodné poznať aj materiály filo-

zofického a pedagogického charakteru, ktoré sa zaoberajú efektivitou využi-

tia. S e-learningom sú spojené viaceré mýty, ktoré je potrebné korigovať. 

Názor, hovoriaci o nahradení ľudskej interakcie vo vyučovaní softvérovými 

nástrojmi sa javí byť v praktických podmienkach vyučovania neudržateľný 

a prínos prezenčného vyučovania, aj keď kombinovaného s e-learningovým, 

zatiaľ s ohľadom na prinajmenšom tento aspekt, nespochybniteľný. 
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„PRAKTICKÁ ESTETIKA“ VO VÝCHOVE 
K OBČIANSTVU 

 

Viera Jakubovská 
 

 

“Practical Aesthetics” in the Education to Citizenship 

Abstract: In this paper the emphasis will be on the clarification of why it is so topical 

now thought practical aesthetics, what its goals are and what the practical 

application focusing on citizenship education. 

Keywords: citizenship, aesthetics, art, practical aesthetics, education 

 

Úvod  
 

Na Katedre filozofie FF UKF v Nitre sa v rámci študijného odboru Výchova 

k občianstvu učí v druhom ročníku bakalárskeho štúdia predmet Estetika. Dô-

raz sa v ňom kladie na zadefinovanie predmetu skúmania estetiky, základ-

ných kategórií, metód, problémov a súvislostí, ktoré sú súčasťou tejto filozo-

fickej disciplíny. Už niekoľko rokov vychádzam vo svojich prednáškach 

z axióm a prístupov tzv. praktickej estetiky, ktoré rozpracoval kolektív auto-

rov z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre (Žilková 

2009). Vznik tejto estetiky si vynútil sám život. Denne sa stretávame s este-

tickými a umeleckými javmi, ktoré môžu mať tie najrozličnejšie prejavy, od 

estetického skrášľovania životného a pracovného prostredia cez estetiku odie-

vania, stolovania až k umeleckým dielam. Praktická estetika ponúka nielen 

nový prístup k učeniu, ale aj iný pohľad na umelecké a mimoumelecké javy, 

na ich význam a úlohu v živote človeka a miesto v školskom vzdelávacom 

systéme. Jej hlavným cieľom je pomôcť „pochopiť umelecké a estetické javy 

ako nevyhnutnú súčasť života, prítomnú pri prekonávaní prekážok, poznávaní 

seba samého i prostredia, v ktorom žijeme“ (Žilková 2009, 17). 

V centre jej pozornosti sú prvky, aspekty a prístupy, ktoré tradičnej este-

tike, resp. estetickej výchove chýbali. Oveľa viac priestoru sa v praktickej 

estetike venuje percepcii a následne interpretácii artefaktov umeleckého i mi-

moumeleckého estetična, pričom interpretácia sa považuje za metodologickú 

základňu estetickej výchovy a tiež za aktívny princíp vnímania, nazerania 



Viera Jakubovská 

16 

a osvojovania si sveta (Jakubovská 2011, 18). Vnímanie nezostáva v rovine 

zážitku, ale pokračuje interpretáciou, ktorá sa neobmedzuje len na analýzu, 

ale rešpektuje autenticitu osobnej skúsenosti študenta a jeho individuálnu vý-

poveď, čím sa následne reflektuje existenciálny rozmer jeho výpovedi. Obsa-

hový rozbor artefaktu sa dopĺňa formálnym rozborom, čím sa stáva zavŕšením 

bezprostredného zážitku, resp. jeho zvýznamnením. A tak je cieľom inter-

pretácie čo najkomplexnejšie uchopenie artefaktu za účelom jeho existenciál-

neho zvýznamnenia, rešpektujúc autorský vklad a osobitosť zážitku príjemcu. 

Okrem toho sa dôraz kladie nielen na tradičné druhy umenia (výtvarné 

umenie, hudbu a literatúru), ale aj na film, divadlo, masmediálnu kultúru atď., 

ktoré doteraz zostávali na periférii záujmu. Študent je tak konfrontovaný 

s umením, ktoré sa vyjadruje k jeho súčasnej, resp. aktuálnej životnej skúse-

nosti. Praktická estetika vychádza aj z faktu, že tento predmet je začleňovaný 

do výchovy a vzdelávania (a konkrétne učebných programov) v čase, kedy sú 

mladí ľudia najvnímavejší a keď sa formuje ich vkus a estetické cítenie. (Se-

lická 2008, 228-231). 

 

1 Praktická estetika 

 

Medzi ciele praktickej estetiky (v širšom význame) sa vydeľujú tri hlavné: 

 oboznamovať študentov s kultúrnymi javmi z estetiky každodenného 

života (takéto javy sú pôvodne v učebných osnovách zastúpené len ok-

rajovo alebo vôbec nie, no aktuálne sa nás dotýkajú), 

 oboznamovať so základnými estetickými kategóriami prostredníctvom 

hry, 

 nadobudnúť schopnosť vnímať umelecké a mimoumelecké javy glo-

bálne, prepájať umelecké zážitky  rozličného druhu. 

Pokiaľ ide o špecifické ciele praktickej estetiky, medzi ne patria hlavne: 

 naučiť sa vnímať estetický jav, 

 získať prvotný umelecký zážitok, 

 oboznámiť sa so zdrojom umeleckého zážitku (rôzne druhy a formy 

umenia, estetické, umelecké a mimoumelecké javy),  

 naučiť sa interpretovať estetický jav a poznať jeho hodnotu, 

 vyjadriť svoj názor na jav,  
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 rozvíjať svoj názor formou  tvorivej činnosti a i. 

V rámci praktickej estetiky vydeľujeme aj didaktické ciele, ktoré sú zame-

rané na rozvoj osobnosti študenta (žiaka): 

 vyvážene rozvíjať emotívnu a racionálnu zložku osobnosti,  

 podporovať senzibilitu,  

 rozvíjať flexibilitu vnímania,  

 rozvíjať tvorivosť,  

 získať nový a netradičný pohľad na svet a v súlade s ním potom 

pristupovať k riešeniu problémov každodenného života, 

 rozvíjať vkusovú a hodnotovú orientáciu, 

 kritické vnímanie a myslenie, 

 rozvíjať sociálne cítenie a i. 

Praktická estetika vychádza aj viacerých metodologických východísk: 

 prechádza od známeho (blízkeho, prežitého, pochopeného) k nepozna-

nému,  

 vychádza z populárnej kultúry, každodennej bežnej skúsenosti (živej 

kultúry) a prechádza ku svetu tzv. vysokého umenia.  

Tento postup je pre mladú generáciu prijateľnejší,  pretože v centre pozor-

nosti praktickej estetiky je komplexná kultivácia estetického cítenia a vkusu 

jednotlivca, ktorá je založená na tvorivosti, individualite a schopnosti kritic-

kého myslenia (Predanocyová 2008, 46-53). 

Predmetom skúmania praktickej estetiky sa stáva mimoumelecké a ume-

lecké estetično. 

 

1) Mimoumelecké estetično  

Mimoumelecké estetično tvorí estetika životného prostredia, pracovného pro-

stredia, estetika prírody, odievania, stolovania, medziľudských vzťahov, este-

tika tela, estetika práce a pracovného procesu, design atď. (Juzl – Prokop 

1989, 30-34).  

Donedávna sa tejto oblasti estetiky venovala minimálna pozornosť a dôraz 

sa kládol len na umenie. Existovala predstava, že táto oblasť nie je dostatočne 

vhodná na to, aby sme prostredníctvom nej rozvíjali estetické vnímanie, poci-

ťovanie, tvorivosť a kritické myslenie. Akoby sme si neuvedomovali, že 
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krásu, harmóniu, symetriu, ale tiež disharmóniu, asymetriu a iné estetické 

kvality môžeme objaviť všade okolo seba. 

V súčasnosti sa stále častejšie stretávame aj s tým, že naše okolie je neú-

merne skrášľované a reakciou na toto tzv. globálne skrášľovanie sa stáva ne-

záujem, indiferencia voči nemu a následne anestetizácia v zmysle znecitlive-

nia, t.j. strata záujmu o takto skrášlené javy. Ako konštatuje W. Welsch, 

„tematizuje sa necitlivosť v zmysle straty, prerušenia alebo nemožnosti sen-

zibility a to na všetkých úrovniach: počnúc fyzickou otupenosťou až po du-

chovnú ,slepotu‘“ (Welsch 1993, 11). V súčasnosti je estetizácia našou kaž-

dodennou súčasťou. Najviac sa estetizácia využíva v konzume a práve tam aj 

dochádza k najrozsiahlejšej anestetizácií. Príkladom anestetizácie môže slúžiť 

architektúra veľkých obchodných centier, ktorá „roztáča konzum“. Obdivu-

jeme ju, ale po dlhšej dobe dochádza k otupeniu zážitku, ktorý nám prináša – 

k jednotvárnosti. „Väčšina z týchto dekoračných stavieb, inscenujúcich kon-

zum, ak sa na ne prizrieme detailne, sa ukazuje ako vyslovene prázdna, otrav-

ná a na trvalejšie pozeranie takmer neznesiteľná. Ide práve o to, aby sme boli 

systematicky desenzibilizovaní pre toto vnímanie faktúry a detailu. 

Stvárňovacie prvky sa totiž vôbec nemajú vnímať ako také, ale majú vytvárať 

určitú naladenosť, v ktorej pôsobia ako spotlights v atmosfére roztáčajúcej 

stimuláciu ku krásnemu životu a konzumu“ (Welsch 1993, 12). 

 

2) Umelecké estetično  

Doteraz sa (v rámci estetiky, resp. estetickej výchovy) preferovali (niekedy 

výlučne ponúkali) len klasické diela, čo je možno odôvodniteľné, no nie dos-

tatočne príťažlivé a motivujúce. Počnúc začiatkom 20. storočia sa začali me-

niť predstavy o tom, čo umenie je a čo nie je, akú úlohu zohráva v umení 

umelec, nakoľko má byť jeho tvorba originálna a nakoľko môže vychádzať 

z diel iných autorov atď. Aktuálnym problémom sa stal problém technickej 

reprodukovateľnosti a apropriácie, za umelecké diela sa začali považovať re-

ady-mades, ktoré boli vystavované v galérii (M. Duchamp: Fontána, Bicyk-

lové koleso, Stojan na fľaše a i.). Reakciou na túto zmenu je tvrdenie T.W. 

Adorna, že „pokiaľ ide o umenie, nič už nie je samozrejmé, ani v ňom 

samom, ani vo vzťahu k celku, dokonca ani jeho právo na existenciu.“ 

(Adorno 1997, 35) Takýto pesimizmus nie je v súčasnosti zriedkavý, naopak 

stretávame sa s ním stále častejšie. Niektorým dielam prestávame rozumieť, 

lebo ich nemôžeme identifikovať s tým, čo nám je dôverne známe. (Danto 
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2000, 31-35) Táto myšlienka nie je tak nová, ako by sa nám mohlo zdať, veď 

už H.-G. Gadamer konštatoval, že umenie vzniká vtedy, keď „dielo 

reprezentuje novú konfiguráciu, pričom obraz je ontologickou komunikáciou 

s tým, čo je imitované. Umelecké dielo sa tak stáva konfliktom bytia a nastá-

vania, poriadkom v chaose a chaosom v poriadku.“ (Gadamer 1995, 39-40) V 

súčasnosti začíname (niekedy) spochybňovať aj umeleckú hodnotu diel, 

pretože umelecké diela nie sú originálne v tradičnom zmysle slova, (keď 

napríklad vznikajú na základe apropriácie alebo ide o ready-mades a pod.), 

majú nízku alebo žiadnu výpovednú hodnotu, pracujú netradične s tradičnými 

vyjadrovacími prostriedkami atď.  

Niektorí sa len ťažko dokážeme stotožniť s tvrdením francúzskeho filo-

zofa a literárneho teoretika J.- F. Lyotarda, že „umelec, spisovateľ, filozof je 

zodpovedný iba voči otázke čo je to maliarstvo, písanie, myslenie (...). Vaše 

dielo je mnohým nezrozumiteľné – musí to tak byť – neberte to ako výhradu“ 

(Lyotard 1997, 12). Na otázku: Kto je adresátom diela? Lyorard odpovedá: 

„nie verejnosť, nie spoločenstvo umelcov, filozofov“, lebo „umelec vysiela 

správu do púšte, experimentuje a nechce kohokoľvek kultivovať, vzdelávať 

ani vychovávať“ (Lyotard 1997, 12). Oveľa bližší nám je postoj R. Rortyho, 

ktorý vydeľuje dva druhy umeleckých diel (konkrétne hovoril o knihách, 

pretože sa zaoberal, na rozdiel od Lyotarda, literatúrou) knihy, ktoré nám po-

máhajú dosiahnuť autonómiu (píšu ich estéti, tieto diela nám pomáhajú reali-

zovať svoju genialitu, schopnosti, skúsenosti, majú význam pre nás, hája zá-

ujem slasti, zábavy, potešenia a nemôžu niesť žiadne morálne posolstvo) a 

knihy, ktoré nám pomáhajú stať sa menej krutými (píšu ich moralisti, majú 

význam pre naše vzťahy s ostatnými, pomáhajú uvedomiť si náš vplyv na 

ostatných, pomáhajú nám stať sa menej krutými a autori hľadajú správne ko-

nanie) (Rorty 2000, 38). 

 

2 S čím prichádza praktická estetika? 

 

Novinkou, s ktorou prichádza praktická estetika je aj to, že: 

 dôraz sa kladie aj na také druhy umenia, ktoré boli doteraz na periférii 

záujmu (film, divadlo, masmediálna kultúra a i.), resp. sa len okrajovo 

spomínali v iných predmetoch (literárnej výchove, etike, dejepise 

a pod.), 
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 zvýšený dôraz sa kladie na syntézu rôznych druhov umenia – v súčas-

nosti napríklad výtvarné umenie pracuje s vyjadrovacími prostriedkami 

aj iných druhov umenia, nie sú výnimkou rôzne inštalácie, ktoré sú 

sprevádzané videovými záznamami, hudobnými nahrávkami a pod., 

 väčší dôraz sa začína klásť na hľadanie súvislostí, kontextuálnosť, uve-

domujeme si, že vydeliť umelecké dielo z kontextu alebo nepoznať 

kontext (starý, poprípade nový) znamená dostatočne nepoznať dielo, 

 dôraz sa kladie na interdisciplinárne presahy (vhodné je pracovať záro-

veň s viacerými druhmi umenia a opierať sa o znalosti získané na 

iných predmetoch), 

 do praktickej estetiky sa zaraďujú témy, ktoré aktuálne rezonujú v štu-

dentskom kolektíve, 

 uprednostňuje sa globálny pohľad na sledovaný jav, sledovaný jav je 

treba vidieť nielen v úzkych (najbližších súvislostiach), ale tiež v šir-

ších globálnych súvislostiach, 

 zdôrazňuje sa význam priamej alebo nepriamej spätnej väzby medzi 

učiteľom a študentom (žiakom) – týmto sa zvyšuje záujem o tento 

predmet a on sa stáva atraktívnejším, 

 pred hromadením faktov sa uprednostňuje hravosť, nápaditosť a tvori-

vosť, 

 väčší dôraz sa kladie na zmyslové vnímanie a emocionálne prežívanie 

a tiež na formovanie vlastného názoru a menší na vecné teoretické po-

znatky. 

 

3 Čím je praktická estetika zaujímavá pre výchovu k občianstvu?  
 

Výchova k občianstvu je vo svojej podstate výchovným procesom, ktorý na 

jednej strane  sprostredkúva poznatky viacerých spoločenskovedných discip-

lín, ktoré by si mali študenti osvojiť a na druhej strane vyhľadáva spôsoby 

(metódy) ako si ich majú osvojiť. „Slovo ,výchova‘ napovedá, že jej vedným 

základom môže byť pedagogika alebo teória vyučovania. Slovo ,občianska‘ 

napovedá, že by to malo byť niečo, čo hovorí o občianstve Čo je to? Politoló-

gia? Sociológia?“ (Mistrík 2002, 15). Vedným základom výchovy k občian-

stvu je súbor vedných disciplín: filozofia, právo, ekonómia, politológia, 

sociológia, etika, estetika, religionistika, antropológia, psychológia a eko-

lógia. Ak si študenti osvoja obsah týchto vedných disciplín, budú splnené z 
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časti ciele výchovy k občianstvu. Okrem toho je potrebné, aby chápali vý-

chovu k občianstvu aj ako cieľavedomé ovplyvňovanie poznania a konania 

v duchu humanity, demokracie a morálky, aby dokázali svojimi postojmi 

a činmi ovplyvňovať svoju občiansku aktivitu, pozitívny vzťah k práci a jej 

výsledkom, aby si uvedomovali zodpovednosť voči sebe, svojim blízkym, 

národu, spoločnosti a i. Získané poznatky im majú poskytnúť vhodnú orientá-

ciu v ich budúcom občianskom živote. Predmet výchovy k občianstvu oboz-

namuje študentov so základmi vybraných spoločenských vied, ktoré sú dôle-

žité pre ich orientáciu v sociálno-právnych, etických, estetických, filozofic-

kých a i. otázkach. 

Na tomto mieste nie je pre nás dôležité, ako študenti prepoja množstvo 

poznatkov z uvedených disciplín, nám bude stačiť, ak zdôrazníme, že získa-

vajú poznatky a skúsenosti aj z estetiky, resp. estetickej výchovy, ktorá je 

súčasťou vysokoškolských osnov odboru výchovy k občianstvu. Tieto po-

znatky a zručnosti im umožňujú orientovať sa v estetických problémoch, 

vzťahoch, súvislostiach, pomáhajú im formovať vkus, vlastný názor, kritické 

myslenie a postoje. Estetický prístup k svetu, ktorý je v centre pozornosti 

estetiky a estetickej výchovy nie je niečo izolované, čo prichádza alebo sa 

objavuje len v určitých špeciálnych kontextoch. Je nám vlastný, má univer-

zálny a tiež konkrétny charakter. Jeho univerzálnosť je spájaná s tým, že je 

súčasťou akéhokoľvek (iného) prístupu (predmetno-praktického, teoretic-

kého, etického  a i.) a konkrétnosť, že neexistuje sám osebe, ale len ako sú-

časť nejakého konkrétneho vzťahu. Ďalej sa charakterizuje tým, že vyjadruje 

duchovnú potrebu a slúži na jej uspokojenie, odráža sa v psychike v podobe 

estetických zážitkov a je nositeľom hodnoty a tiež prostriedkom hodnotenia. 

 

Záver 

 

Vychádzajúc z povedaného sa domnievame, že taká disciplína ako je estetika 

(resp. estetická výchova) je nevyhnutnou súčasťou výchovy k aktívnemu ob-

čianstvu a pokiaľ ide o praktickú estetiku, je to ešte očividnejšie, pretože v 

tejto estetike, na rozdiel od tradičnej, sa viac priestoru vyčleňuje percepcii 

a následnej interpretácii umeleckých a mimoumeleckých javov. Kontakt 

s estetickým (umeleckým) javom (dielom) začína estetickým vnímaním 

a vznikom estetického (umeleckého) zážitku založeného na existenciálnom 

rozmere. S vnímaním sa spája otvorenosť subjektu vnímania, jeho zmysel pre 
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detaily a následná komplexnosť vnímania. Pri vnímaní je vhodné vychádzať z 

prvého vizuálneho (auditívneho) dojmu, toho, čo nás na obraze upúta na prvý 

pohľad a prejsť k tomu, ako na nás jav (dielo) pôsobí a čo v nás vyvoláva. 

Ďalej nasleduje reflexia estetického zážitku (aký dojem v nás jav/dielo 

vyvolal a prečo) a následne aj umeleckého diela s tým, že sa zameriame na 

analýzu obsahovej stránky diela, t.j. zisťujeme, čo sa na obraze odohráva. Po 

analýze obsahovej stránky sa prechádza na analýzu formálnej stránky diela. 

Všímame si, ako autor pracuje s vyjadrovacími prostriedkami toho-ktorého 

umenia. Formálny rozbor má byť akýmsi zavŕšením bezprostredného zážitku. 

Keďže cieľom interpretácie je čo najkomplexnejšie uchopenie javu (umelec-

kého diela) za účelom jeho existenciálneho zvýznamnenia, interpretácia po-

kračuje snahou o jeho ukotvenie v užšom i širšom kontexte, t.j. zaujímame sa 

o autora a príčiny vzniku jeho diela a tiež sa pokúšame o začlenenie diela 

do širšieho (globálneho) kontextu (doby, kultúry a podobne) (Jonášková, 

2009, 1-8). Počas celého tohto procesu, ktorý sa začína estetickým vnímaním 

a končí komplexnou interpretáciu sa kladie dôraz na osobitosť zážitku prí-

jemcu, jeho tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť komparácie, analýzy, 

začlenenia do kontextov a uvedomenia si postavenia a významu týchto javov 

v každodennom živote človeka. 
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Ochrana a skvalitňovanie životného prostredia je jednou zo základných pod-

mienok rozvoja spoločnosti. V dnešnom globalizovanom svete sa vedú mno-

hé diskusie o tom, ako usmerňovať rozvoj na národnej a globálnej úrovni 

v kontexte trvalej udržateľnosti a dôrazu na viaceré dimenzie rozvoja – poli-

tické slobody, ľudské práva, rodovú rovnosť, environmentálnu spravodlivosť, 

globálnu chudobu. 

 Poznáme viaceré definície rozvoja, ale najznámejšou je Správa o ľudskom 
rozvoji, ktorú pripravuje OSN, a poníma rozvoj komplexne: „Ľudský rozvoj 

je taký model rozvoja, ktorý zahŕňa oveľa viac ako iba rast alebo pokles ná-

rodných príjmov. Hovorí o vytvorení takého prostredia, v ktorom môžu ľudia 

naplno rozvinúť svoj osobný potenciál a viesť tvorivý a produktívny život 

v súlade so svojimi potrebami a záujmami. Skutočným bohatstvom krajín sú 

ľudia. Rozvoj sa má preto usilovať rozširovať možnosti tak, aby ľudia mohli 

žiť hodnotný život. Zahŕňa preto oveľa viac ako ekonomický rast, ktorý je iba 

prostriedkom – hoci veľmi dôležitým – rozširovania možností výberu pre 

ľudí“ (Human Development Report 2009). 

Správa o ľudskom rozvoji sa pripravuje každý rok a na základe výsledkov 

merania rozvoja zoraďuje krajiny do indexu ľudského rozvoja (Human De-
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velopment Index, HDI), ktorý poskytuje celkové hodnotenie ich sociálnej 

a ekonomickej výkonnosti za predchádzajúci rok. HDI sa tvorí podľa štyroch 

hlavných kritérií: priemerná očakávaná dĺžka života pri narodení, gramotnosť 

dospelých a kombinovaná čistá školská dochádzka (merané sú úrovňou gra-

motnosti dospelých a počtom prihlásených do škôl prvého, druhého a tretieho 

stupňa), a hrubý domáci produkt ako ukazovateľ životného štandardu (me-

raný HDP na obyvateľa). Na základe týchto indikátorov delí rozvojový prog-

ram OSN (United Nations Development Programme, UNDP) krajiny podľa 

ich rozvojovej výkonnosti a zaraďuje ich do troch kategórií rozvoja: vysoká, 

priemerná a nízka. Index je vyhodnocovaný každoročne od r. 1990 Rozvojo-
vým programom OSN (UNDP). Ambíciou indexu je ozrejmiť, ako krajiny 

riešia sociálne a ekonomické potreby svojho obyvateľstva, a pritom nevychá-

dzať výlučne z kritéria HDP, ktoré uprednostňujú Svetová banka a iné medzi-

národné finančné inštitúcie (Human Development Report 2007/2008). 

Koncom 20. storočia prichádzajú viaceré kritiky smerujúce proti takémuto 

typu merania, ktorý sa  ukázal jednostranne zameraný len na kvantitatívne 

ukazovatele. Meranie HDI  neposkytuje dostatočné kvalitatívne údaje, je skôr 

obrazom ekonomického konceptu rozvoja, ktorý sa riadi najmä celosveto-

vými štatistikami a neidentifikuje regionálne rozdiely.
1
 

Podľa A. Storeya má paradigma rozvoja navyše zámer zachovať domi-

nantnosť Západu nad rozvojovým svetom. Tzv. globálny Sever meria rozvoj 

tak, ako ho vníma „západný“ svet. Chudobnejším krajinám globálneho Juhu 

tak vnucuje svoj model rozvoja, ktorý je pomýlený, trvalo neudržateľný, ale 

                                                 
1 Porozumenie nízkej úrovne rozvoja nemôže vychádzať len zo štatistík o príjme. Pre 

väčšinu ekonómov a politických analytikov rozvoj dlho predstavoval ekvivalent ekono-

mického rastu. Ako hlavný indikátor bol rast HNP, ktorý sa vyjadroval v číslach na oby-

vateľa a vypočítal sa tak, že sa hrubý či celkový národný produkt delil počtom obyvate 

ľov krajiny. Tak sa získal priemerný údaj o úrovni ekonomického rozvoja krajiny. Kaž-

doročné porovnávanie HNP na obyvateľa poskytuje údaje o ekonomickom raste v pome-

re k veľkosti populácie, z čoho vyplýva miera pokroku v rozvoji, alebo aj absencia po-

kroku. Argumenty proti používaniu HNP na obyvateľa ako mierky rozvoja súvisia so 

vznikom alternatívnych meraní rozvoja. HNP na obyvateľa neberie do úvahy to, ako sa 

distribuujú zdroje. Takéto HNP je štatistickým priemerom a nemusí mať vzťah ku sku-

točným zdrojom, ktorými môže disponovať konkrétny obyvateľ krajiny. Spoločnosť 

s veľmi nerovnomernou distribúciou zdrojov môže mať vysoký HNP na obyvateľa, 

väčšina jej populácie však žije v chudobe, či dokonca v krajnej biede. Tohto pohľadu na 

rozvoj sa ešte stále pridŕža veľká časť súčasného oficiálneho myslenia. 
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je prakticky implementovaný v rozvinutom svete (Storey 2003). Aj Správa 

o ľudskom rozvoji z roku 1999 ukazuje, že „dnešné toky kultúry sú nevyvá-

žené, prevažuje jediný smer – z bohatých krajín do chudobných“ (Human 

Development Report 1999). 

Mnohí poukazujú na to, že pri skúmaní rozvoja krajiny treba brať do 

úvahy aj mieru chudoby, ktorá je celosvetovým problémom
2
, ďalej mieru ne-

zamestnanosti a nerovnosti, ale aj šancu na dlhší život, či možnosť sa vzdelá-

vať. Dôraz na ekonomický rast a transformačné procesy sa rozširuje a zahŕňa 

ďalšie ekonomické aj neekonomické faktory. V diskusiách o medzinárodnom 

rozvoji sa dostávajú do popredia nové témy, napríklad téma klimatických 

zmien, ktorá nie je len témou environmentalistov, ale aj rozvojových organi-

zácií, ktoré spolupracujú pri hľadaní stratégií na rozvíjanie povedomia, vzde-

lania a trvalo udržateľného rozvoja, ako i komplexný problém detskej práce. 

Prácu detí nachádzame na všetkých kontinentoch a vo všetkých regiónoch 

sveta. Je výsledkom nerovnosti v globálnom systéme, ktoré sú príčinou chu-

doby v krajinách väčšinového sveta. Dnes je vôbec ťažké získať presné šta-

tistiky o detskej práci – niektoré deti vôbec nemajú záznam o narodení. Nee-

xistuje ani všeobecná zhoda na definícii detskej práce. Medzinárodná orga-
nizácia práce (International Labour Organisation, ILO) je najdôležitejšou 

medzinárodnou organizáciou, ktorá zbiera štatistické údaje o deťoch v pra-

covnom procese. Podľa odhadov ILO je na celom svete približne 218 

miliónov ekonomicky aktívnych detí, pričom asi 126 miliónov je zapojených 

do práce na rizikových pracoviskách (ILO 2006). ILO definuje detskú prácu 

ako „...prácu, ktorá pripravuje deti o detstvo, o možnosť rastu, o ich dôstoj-

nosť a škodí ich telesnému a duševnému rozvoju“ (ILO 2006).
3
 

                                                 
2 V EÚ žije 116 mil. osôb ohrozených chudobou a mnohí ďalší žijú v podmienkach ťažkej 

materiálnej deprivácie, čo je v rozpore s ideálmi solidarity EÚ. 
3 Prečo dnes deti pracujú a prečo zamestnávatelia používajú deti ako pracovnú silu? Jed-

ným z dôvodov je chudoba rodín v ktorých vyrastajú a to, že faktory ponuky a dopytu sú 

ovplyvňované procesmi globalizácie a fungovaním celého medzinárodného systému. 

Mnohé štrukturálne zmeny znamenali výrazné škrty vo vládnych výdavkoch predovšet-

kým na sociálnu pomoc a vzdelávanie, zrušenie dotácií na základné tovary, devalváciu 

meny, zvýšenie zdanenia a liberalizáciu obchodnej výmeny, čo malo zvýšiť konkurencie 

schopnosť krajiny a produkciu určenú na export. Zhoršenie ekonomickej situácie museli 

mnohé domácnosti riešiť zapojením ďalších členov rodiny, vrátane detí, do formálnej 

i neformálnej ekonomickej aktivity. Deti sú lacnou pracovnou silou, po ktorej je dopyt. 
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Ďalším faktorom rozvoja je rodová nerovnosť
4
 a v 80. rokoch 20. st. pribudol 

ďalší kľúčový faktor, ktorý nebol súčasťou základného indexu HDI – trvalá 

environmentálna udržateľnosť. Environmentálna kritika tradičného rozvoja 

bola zameraná najmä na otázku udržateľnosti výlučne ekonomických ukazo-

vateľov pre rozvoj, pokiaľ sa ukazujú obmedzenia fyzicky ohraničeného eko-

systému. Je vôbec možné zabezpečiť taký neobmedzený ekonomický rast, 

ktorý by v konečnom dôsledku neviedol k zničeniu životného prostredia? 

Dokážeme vôbec správne ohodnotiť životné prostredie? Trhové ceny predsa 

len nemusia odrážať skutočnú spoločenskú hodnotu či náklady na výrobu 

ekonomického rozvoja. Napr. chemická továreň môže vyrábať a distribuovať 

látku s istou trhovou cenou a tá sa stane súčasťou HNP. Ale výroba tejto látky 

môže súčasne generovať vysoký stupeň znečistenia. Keby sme boli dôslední, 

náklady na likvidáciu znečistenia by sa mali stať súčasťou trhovej ceny da-

ného produktu. V praxi sa to stáva málokedy a znečistenie zostáva pre eko-

nómov tzv. „negatívnou externalitou“. 

Mohli by sme si položiť otázku, koľko sme ochotní zaplatiť za ochranu či 

zachovanie životného prostredia. Mnohé problémy týkajúce sa stanovenia 

                                                                                                               
Mnohé výrobné odvetvia, ktoré zamestnávajú deti, sú v konečnom dôsledku prepojené 

na nadnárodné korporácie, pôsobiace v krajinách tretieho sveta. Je preukázané, že deti 

fungujú ako pracovná sila v širokej škále výrobných podnikov, ktoré produkujú celú 

paletu tovarov, určených pre bohatšie krajiny. 

V októbri 2007 uverejnil denník Observer reportáž o deťoch, ktoré v nelegálnych 

manufaktúrach v indickom Dillí šijú odevy pre nadnárodnú textilnú firmu The Gap so 

sídlom v USA. Príbeh  upozornil na fakt, že mnoho detí v rozvojových krajinách ešte 

stále musí pracovať v podmienkach vykorisťovania, pričom výsledky ich práce končia 

ako lacné výrobky pre spotrebiteľov vo väčšine bohatých krajín sveta. Reportáž 

sledovala osudy desaťročného chlapca, ktorý už štyri mesiace pracuje 16 hodín denne – 

zadarmo. Reportáž bola uverejnená až potom, ako The Gap zaviedol v roku 2004 striktný 

systém sociálneho auditu, zameraný práve na odstránenie detskej práce vo svojich 

výrobných podnikoch. (viac pozri McCann – McCloskey 2011, 153-165) 
4 „Množstvo ekonomických aktivít najmä v chudobnejších ekonomikách nefiguruje 

v kalkuláciách HNP, ktorý vychádza z trhových cien. Typické príklady takýchto aktivít 

sú výroba potravín pre domácu spotrebu, úprava a varenie týchto potravín, údržba 

a oprava vybavenia domácnosti a oblečenia, zaobstarávanie paliva a vody pre domác-

nosť, starostlivosť o deti, starých a chorých alebo neplatená účasť na aktivitách v komu-

nite. Spoločným menovateľom týchto rôznorodých aktivít je fakt, že ich zvyčajne vy-

konávajú ženy. V tomto svetle sa HDP a HNP javia ako rodovo deformované indikátory 

rozvoja“ (Beneria 1995). 
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hodnoty životného prostredia podrobne analyzovala Sternova správa o ekono-

mike klimatických zmien (Stern 2006). 

Táto správa prináša kľúčový poznatok: väčšina ekonomických analýz sa 

zaoberá hodnotením marginálnych zmien, zatiaľ čo zmena klímy je veľmi 

rozsiahla a veľmi nevypočítateľná sféra, ktorá so sebou nesie potenciál kata-

strofického poklesu životnej úrovne a hrozbu vymretia biologických druhov. 

Jeden možný pohľad je, že problém zmeny klímy je klasická „negatívna ex-

ternalita“: pôvodcovia globálneho otepľovania spôsobujú náklady iným, ale 

sami nenesú dôsledky svojho konania. Aj keď stále platí, že rast HDP alebo 

HNP by mohol znamenať zlepšenie životných podmienok pre chudobných 

a produkciu sociálne prospešných a ekologicky udržateľných tovarov a slu-

žieb. Potenciálne riziká bezvýhradného spoliehania sa na tieto indikátory sú 

však zrejmé a rovnako zrejmá je aj potreba alternatívnych meraní rozvoja. 

Najvážnejšou kritikou HDI je obvinenie z eurocentrizmu, orientácia na 

predstavy Západu o rozvoji. Meranie rozvoja sa môže stať istou formou út-

laku predpisovaním niektorých krokov vedúcich k rozvoju, napr. západného 

systému vzdelávania, zdôrazňovania individuálnych práv a pod. 

V roku 2000 OSN schválila tzv. Miléniové ciele so zámerom bojovať 

proti chudobe a nerovnosti v rozvojovom svete. Ide o osem konkrétnych cie-

ľov, ktorých základným cieľom je do roku 2015 znížiť o polovicu počet ľudí 

žijúcich v extrémnej chudobe. Medzi Miléniové rozvojové ciele OSN patrí: 

Eliminácia extrémnej chudoby a hladu, Dosiahnutie základného vzdelania pre 

všetky deti, Presadenie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien, Zníže-

nie detskej úmrtnosti, Zlepšenie zdravia matiek, Boj proti HIV/AIDS, malárii 

a ďalším chorobám, Zabezpečenie udržateľnosti životného prostredia a Vy-

tvorenie globálneho partnerstva pre rozvoj (United Nations Millennium De-

velopment Goals 2000). Osem miléniových cieľov obsahuje 18 kvanti-

fikovateľných úloh, ktoré sa merajú pomocou 48 ukazovateľov. Sústreďujú sa 

na také oblasti ako zdravie, detská úmrtnosť, HIV/AIDS, rodová rovnosť, 

trvalá udržateľnosť životného prostredia a všeobecné základné vzdelanie. 

(United Nations Developments Programme 2000). 

Dnes sa ukazuje, že tieto ciele jednoducho nie je možné splniť. OSN pra-

videlne poukazuje na rozdielny pokrok pri dosahovaní miléniových rozvojo-

vých cieľov v jednotlivých krajinách a regiónoch. Poukazuje tiež na to, že 

globálny pokles ekonomiky, globálne otepľovanie, kríza potravinovej bez-

pečnosti priamo ovplyvňuje naše úsilie obmedziť chudobu, zvyšuje počet 



Andrea Javorská  

30 

hladujúcich na celom svete a tak sa ďalšie milióny ľudí dostávajú do chu-

doby. Medzi hlavné prekážky pri dosahovaní cieľov OSN označila v roku 

2007 tieto: nedostatok pracovných príležitostí pre mladých ľudí, rodová ne-

rovnosť, rýchla a chaotická urbanizácia, odlesňovanie, narastajúci nedostatok 

vody a vysoký výskyt HIV. 

 Po roku 1989 zaznamenávame rýchly nástup globalizácie, voľný pohyb 

tovarov a služieb a akumuláciu stále väčšej moci a bohatstva v rukách 

nadnárodných korporácií. Je len prirodzené, že globálne výzvy 21. storočia, 

kde ešte stále prevláda chudoba, hlad, nedostatok pitnej vody, no kde zároveň 

existujú alternatívy udržateľného rozvoja, mieru a harmónie, potrebujú 

globálne riešenia. 

Súčasný charakter krízy potvrdzuje vplyv globálnych rozhodnutí a čin-

ností na lokálne udalosti. Zvýrazňuje vzájomnú previazanosť medzi štátmi 

ako dôsledok globalizácie a je signálom pre budúcnosť, ktorá bude klásť stále 

väčšie požiadavky na informovanosť a pochopenie globálnych síl, ovplyv-

ňujúcich naše životy. Dnes potrebujeme aktívny občiansky prístup a sociálnu 

zodpovednosť, aby sme mohli týmto globálnym výzvam čeliť. 

Nevyhnutnou sa ukazuje zmena spotrebiteľského správania smerom k tr-

valo udržateľnému spôsobu života. D. Špirko hovorí o humanizácii životného 

prostredia, ktorý „predpokladá odklon od obmedzeného jednostranne utilita-

ristického prístupu. Dlhodobý dôraz na úžitkové vlastnosti pri adaptácii 

prostredia viedol totiž k významnému narušeniu jeho estetických, etických, 

zdravotných, ekologických a iných, pre človeka relevantných, kvalít“ (Špirko 

2011b, 114). 

Stále častejšie sa však hovorí o začlenení globálnej dimenzie do vyučova-

cieho procesu, o zvýšení informovanosti občianskej spoločnosti o globálnych 

rozvojových témach. 

Súčasťou európskeho vzdelávacieho procesu sa od roku 2002 stáva nový 

typ vzdelávania – globálne vzdelávanie, ktoré má reagovať na výzvy globali-

zovanej spoločnosti. Členské štáty Rady Európy prijali v tomto roku v Maas-

trichte deklaráciu s názvom Európska rámcová stratégia. Globálne vzdeláva-

nie zahŕňa rozvojové vzdelávanie, výchovu k ľudským právam, vzdelávanie 

k trvalo udržateľnému rozvoju, výchovu k mieru a interkultúrne vzdelávanie. 

Toto všetko je možné prezentovať ako globálnu dimenziu vzdelávania k ob-

čianstvu. Každý občan, by sa mal podľa tejto stratégie vzdelávať o otázkach 

rozvoja, aby pochopil kľúčové globálne súvislosti, ktoré majú a ktoré budú 

mať vplyv na jeho život. 
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Globálne vzdelávanie sa postupne dostáva do povedomia v jednotlivých 

štátoch Európy a postupne sa integruje do vzdelávacích systémov vo formál-

nom vzdelávaní. V roku 2012 Slovenská republika prijala Národnú stratégiu 

globálneho vzdelávania na roky 2012 – 2016. Stratégia sa stala platformou 

pre diskusiu o cieľoch, obsahu a metódach globálneho vzdelávania, ako i 

o kompetenciách globálneho občana, ktorý sa učí rozumieť globálnemu dia-

niu. Globálne vzdelávanie podľa tejto stratégie vedie k hlbšiemu porozume-

niu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie, ale aj 

k možnostiam riešenia súvisiacich problémov. Ukazuje, že naša globalizujúca 

sa spoločnosť potrebuje tieto informácie, preto zaradenie globálnej dimenzie 

a rozvojových tém do učiteľskej praxe na všetkých úrovniach a vo všetkých 

predmetoch formálneho školstva vidí ako naliehavé v meniacej sa Európe. 

Globálne vzdelávanie je dôležité aj svojou schopnosťou analýzy sociálnych 

vzťahov a výchovou k postojom, hodnotám a zručnostiam, ktoré môžu for-

movať správanie smerujúce k sociálnej spravodlivosti a rovnosti. Zvyšuje 

povedomie o globálnych témach, vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt 

aktívneho globálneho občana. Preto je vhodné uvažovať o začlenení cieľov, 

tém a princípov globálneho vzdelávania do študijného programu Výchovy 

k občianstvu. V Británii a Írsku zaviedli občiansku výchovu do povinných 

osnov. Tento predmet môže obsahovať štúdium lokálnych a globálnych as-

pektov rozvoja a ako povinná súčasť osnov sa zaviedol aj do učiteľského štú-

dia a do ďalšieho vzdelávania učiteľov, pretože vzdelávanie a výchova je ce-

loživotný proces, ktorý sa v značnej miere podieľa na formovaní spoločnosti. 

Medzi hlavné priority globálneho vzdelávania patrí: potreba zlepšiť chá-

panie významu rozvoja, venovať sa problémom súvisiacim s chudobou, pod-

porovať sociálnu spravodlivosť a dosiahnuť zmenu, environmentálna spra-

vodlivosť a trvalá udržateľnosť života. Pri plnení cieľov globálnej výchovy sa 

zdôrazňuje úloha jednotlivých krajín (podľa OSN), ale sústreďuje sa aj na 

ľudí ako aktérov zmeny, zdôrazňuje dôležitosť individuálnych činov a zodpo-

vednosti za vlastný život. V procese rozvoja tak významnú rolu majú vlády 

ale aj občianska spoločnosť a výchova a vzdelávanie, ktoré  predstavuje nie-

len získavanie základných vedomostí, zručností a postojov, ale komplexnejšiu 

transformačnú koncepciu individuálneho a komunálneho rozvoja. V kontexte 

globálneho vzdelávania vystupuje potreba podnecovať konkrétne činy ako 

výsledok vzdelávacieho procesu, prepojenie lokálneho s globálnym vo vzde-

lávaní a v rámci neho pochopenie rozvojových problémov a uvedomenie si 
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vzájomnej závislosti rôznych kultúrnych spoločenstiev, používanie metodiky 

aktívnej výučby a participácie, sociálnej spravodlivosti, inklúzie a rovnosti. 

Nový školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní vytvára 

priestor pre implementáciu tém globálneho vzdelávania, cez primárne, sekun-

dárne až po terciárne, kontinuálne a celoživotné vzdelávanie. Princípy a témy 

globálneho vzdelávania sa tak môžu stať súčasťou vzdelávacích programov 

na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému SR. O globálnom vzdelávaní 

sa hovorí ako o samostatnom predmete, ako o prierezovej téme, ale aj ako 

o globálnej dimenzii ako optike, cez ktorú sa nazerá na jednotlivé predmety. 

Možnosť integrácie tém globálneho vzdelávania vidíme ako plodnú aj 

pre pregraduálnu prípravu budúcich učiteľov Výchovy k občianstvu, pre štu-

dijný program Výchova k občianstvu a pre predmet Environmentálna vý-

chova. Výchova k občianstvu vôbec zohráva kľúčovú úlohu v stratégii glo-

bálneho vzdelávania. Ako poukazuje R. Sťahel: „Výchovu k občianstvu 

možno vnímať aj ako protiťah k atomizujúcim tendenciám trhovej spoločnosti 

s dominantným vplyvom konzumerizmu a ekonomizmu (trhového funda-

mentalizmu). Iba tak je možné rozvíjať napr. environmentálny rozmer ob-

čianstva, ktorý vzhľadom na vážnosť globálnej environmentálnej krízy bude, 

ak už nie je, kľúčovým“ (Sťahel 2012, 89). Na katedre filozofie FF UKF 

v Nitre je predmet Environmentálna výchova zaradený do študijného prog-

ramu ako povinne voliteľný predmet a už niekoľko rokov postupne zaraďu-

jeme princípy a témy globálneho vzdelávania do predmetu Environmentálna 

výchova. Doplnili sme ciele vzdelávania o ciele globálneho vzdelávania, im-

plementovali sme témy globálneho a rozvojového vzdelávania a zameriavame 

sa na environmentálne aspekty globálnych rozvojových tém. Myslíme si, že 

začlenenie globálnych a rozvojových tém do študijných programov na vyso-

kých školách, má významný vplyv aj na zvyšovanie kvalifikácie absolventov 

a ich uplatnenie na trhu práce, ktorý sa rozširuje na možnosť práce napr. 

v rozvojových krajinách alebo v medzinárodných inštitúciách, zameraných na 

medzinárodné vzťahy a rozvojovú problematiku. 

Odbor Výchova k občianstvu má ešte jednu výraznú prioritu – interdis-

ciplinárny charakter, ktorý je kľúčový pre rozvojové otázky pri výučbe a vý-

skume. Globálne vzdelávanie ako prierezová disciplína v rámci odborov a in-

terdisciplinarita je možná cesta začlenenia rozvojového vzdelávania do uni-

verzitnej praxe. Vďaka interdisciplinárnemu zameraniu študijného programu 

sa môžu študenti adekvátne uplatniť v politicky, ekonomicky a sociálne 

zameraných profesiách.  
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Jedným z dôležitých celkov globálneho vzdelávania je teda environmentálna 

výchova. Ide o predmet, ktorý úzko súvisí s témami globálneho vzdelávania, 

keďže do globálneho vzdelávania patrí vzdelávanie o udržateľnom rozvoji, 

ktoré je súčasťou environmentálnej výchovy. Implementácia jednotlivých tém 

sa uskutočňuje s dôrazom na vedenie študentov k uvedomelej spotrebe a vy-

tváraniu správnych postojov a správania študentov k životnému prostrediu. D. 

Špirko hovorí o získavaní environmentálnej gramotnosti a dlhodobom úsilí 

zameranom na „implementáciu environmentálno-etických hodnôt a cností do 

spoločenského vedomia“ (Špirko 2011a, 219). 

  K hlavným témam environmentálnej výchovy v globálnom kontexte patrí: 

životné prostredie, koncepcia trvalo udržateľného rozvoja, pojem rozvoja 

(ľudský rozvoj) a trvalo udržateľný život, chudoba, environmentálna spra-

vodlivosť, globalizácia (črty, typy, historický vývoj globalizácie, prepájanie 

trhov a globálna nerovnosť, medzinárodné inštitúcie), svetový obchod, spra-

vodlivý obchod, zdravie (zdravé bývanie, zelená architektúra), náuka úcty 

k životu, zodpovednosť za zdravé životné prostredie, zachovanie biodiverzity, 

detská práca. 

V roku 2006 bola vypracovaná nová koncepcia environmentálnej výchovy 

a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v SR a v systéme celoživotného 

vzdelávania, ktorá bola schválená ministrom školstva SR v roku 2006. Kon-

cepcia za kľúčový faktor environmentálnej výchovy a vzdelávania považuje 

výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju (TUR). Výchova 

k TUR je pre globálne a rozvojové vzdelávanie zaujímavá tým, že sa cielene, 

komplexne a vo vzdelávacom kontexte zaoberá problémami environmentál-

neho a ľudského rozvoja, využíva pedagogické postupy participatívneho uče-

nia a pri propagovaní TUR podporuje aktívne občianske postoje. Obsah envi-

ronmentálneho,  globálneho a rozvojového vzdelávania sa čiastočne prekrýva 

– kritika neudržateľných modelov ekonomického rastu, hlásanie udržateľných 

využívaní prírodných zdrojov, klimatické zmeny a mnohé ďalšie, ktoré pri-

spievajú ku komplexnejšiemu pochopeniu problémov udržateľného rozvoja. 

Koncept výchovy k TUR a jeho najznámejšia charakteristika je obsiahnutá 

už v správe OSN z roku 1987, ktorú predniesla komisia OSN pod vedením G. 

H. Brundtlandovej. Podľa nej trvalo udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý 

uspokojuje potreby dneška bez ohrozenia schopnosti budúcich generácií 

uspokojovať svoje potreby. 
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Neskôr sa stáva  hlavnou prioritou na Konferencii OSN o životnom pro-

stredí a rozvoji v Rio de Janeiro v roku 1992. „Výchova k trvalo udržateľ-

nému rozvoju je potrebná, aby sa udržala a zlepšila kvalita nášho života 

a kvalita života budúcich generácií. Usiluje sa vštepiť jednotlivcom, komuni-

tám, skupinám, podnikateľským kruhom a vládam zásady, ako žiť a konať 

udržateľným spôsobom a súčasne im umožniť, aby pochopili environmen-

tálne, sociálne a ekonomické aspekty tohto problému. Je to o príprave na svet, 

v ktorom budeme žiť v budúcom storočí“ (DFEE/QCA 1998). V koncepte 

TUR sa hovorí o riadenom a usmerňovanom raste s citlivým prelínaním 

ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov rozvoja. 

 

Ochrana a skvalitňovanie životného prostredia je jednou zo základných pod-

mienok rozvoja našej spoločnosti tak, ako ho načrtla Národná stratégia trvalo 
udržateľného rozvoja a na ňu nadväzujúci akčný plán pre TUR na roky 2005 

– 2010. V súlade s tým sa aj v Programovom vyhlásení vlády SR prisudzuje 

starostlivosti o životné prostredie veľká dôležitosť. Jedným z predpokladov 

pre úspešné naplnenie tohto cieľa je zvyšovanie environmentálneho vedomia 

občanov a ich informovanosť o environmentálnej situácii na Slovensku 

i v konkrétnom regióne. Ešte v  roku 1996 schválilo MŠ SR s platnosťou od 

1. 9. 1996 nadpredmetové učebné osnovy environmentálnej výchovy pre ZŠ 

a SŠ – tzv. Environmentálne minimum. Environmentálna výchova sa tak ne-

vyučuje ako samostatný predmet, ale je, aj vzhľadom na svoju komplexnosť, 

integrovanou súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov. Cieľom 

Environmentálnej výchovy je formovať u žiakov ZŠ a SŠ osobnostné kvality 

tak, aby sa naučili chrániť a zlepšovať životné prostredie. V roku 1997 bola 

následne v spolupráci s rezortom životného prostredia vypracovaná a vládou 

SR schválená koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania, formulu-

júca konkrétne opatrenia na zvýšenie účinnosti environmentálnej výchovy 

a vzdelávania. S realizáciou environmentálnej výchovy, formou primeranou 

veku detí, sa začína už na úrovni materských škôl. Pri realizácii na vyšších 

stupňoch škôl by mali učitelia voliť také metódy, formy a prostriedky práce, 

ktoré rozvíjajú poznávacie a sociálne zručnosti žiakov a prispievajú k pozitív-

nym emocionálnym zážitkom. V rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov na všetkých typoch škôl je potrebné vytvárať priestor pre ši-

rokú interdisciplinárnu spoluprácu – prepojenie na všetky predmety. 

Environmentálna výchova vo všeobecnosti umožňuje chápať, analyzovať 

a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe 
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poznávania ekologických procesov, ktorými sa riadi život na Zemi, geomor-

fologických a klimatických podmienok ovplyvňujúcich činnosť ľudí a ďalších 

živých organizmov. Rovnako významné je pochopenie sociálnych a kultúr-

nych vplyvov, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie indi-

viduálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a vý-

robcu. Tieto poznatky a schopnosti človeka determinujú proces intelektuál-

neho a praktického rozhodovania a uvedomenie si vplyvov ľudskej činnosti 

na kvalitu života na Zemi. 

Vo vzťahu globalizácia a životné prostredie môžeme vyčleniť v environ-

mentálnej výchove tieto problémy: klimatická zmena a ekonomický rozvoj 

(napr. krajiny EÚ a Severnej Ameriky spolu s Japonskom produkujú obrov-

ský objem emisií skleníkových plynov, ale najviac týmito dôsledkami trpia 

rozvojové krajiny), znečisťovanie ovzdušia (vysoké hladiny škodlivín najmä 

v mestách a priemyselných oblastiach zapríčiňujú nielen zdravotné kompliká-

cie, ale aj vznik kyslých dažďov poškodzujúcich lesy mierneho pásma a okys-

ľujúcich pôdu a jazerá), úbytok lesov a pralesov (odlesňovanie tropických 

pralesov spôsobuje vysychanie riek a znižovanie zrážok, celkovo už bola 

vyťažená viac ako polovica svetových lesov a zvyšné sú stále ničené kvôli 

výstavbe diaľníc, ciest, obydlí, tovární), zníženie biologickej diverzity (miz-

nutie prirodzených biotopov rastlín aj živočíchov), rozširovanie púští 

a degradácia pôdy, znečistenie a nedostatok vody
5
, znečistenie morí a oceá-

nov a nadmerný rybolov, migrácia. 

Degradácia životného prostredia a jej sociálne, hospodárske a politické 

dopady sa dotýkajú všetkých oblastí sveta, hoci sa oveľa vážnejšie prejavujú 

v chudobných krajinách. Strata zdroja vody či poľnohospodárskej pôdy núti 

ľudí sťahovať sa do iných krajín. Výsledná masová migrácia môže narušiť 

rovnováhu v cieľových oblastiach a vyvolávať konflikty. Takýto migranti sú 

nazývaný environmentálnymi utečencami. Počet obetí násilného presídlenia 

je 50 miliónov. V roku 2050 je predpokladaný v dôsledku klimatickej zmeny 

nárast tohto počtu až na 150 miliónov. 

                                                 
5 K tomu sa pridáva znečisťovanie tokov komunálnymi a priemyselnými odpadmi, toxic-

kými chemikáliami, ropnými látkami, poľnohospodárskymi odpadmi a nevyčistenou vo-

dou z kanalizácie, významným problémom je aj vyčerpávanie vodných zdrojov kvôli 

zavlažovaniu. Ročne sa tak využije o 150 miliárd m3 vody viac, ako sú schopné prírodné 

ekosystémy obnovovať. 
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Podľa výsledkov Miléniového hodnotenia ekosystémov asi 60 % ekosys-

témových služieb sa znehodnocuje alebo sa nevyužíva trvalo udržateľne, 

vrátane sladkej vody, rybolovu, vzduchu a vody. 70 % chudobných ľudí vo 

svete žije na vidieku a ich prežitie závisí od prírodných zdrojov. Globálna 

trvalá udržateľnosť sa nedá dosiahnuť v situácii, keď istá časť ľudstva ne-

ustále zvyšuje výrobu a spotrebu a druhá väčšia časť trpí dôsledkami vyvola-

nými životným štýlom prvej skupiny (Millennium Ecosystem Assessment 

2005). 

Uvedené problémy ukazujú, že obsah environmentálnej výchovy z hľadi-

ska TUR vychádza z komplexného prístupu k životnému prostrediu a prob-

lému rozvoja. Globalizáciu chápeme ako súbor mnohých rôznorodých proce-

sov, ktoré obsahujú ekonomické, technologické, sociálne, kultúrne i politické 

aspekty. Ekologická globalizácia vyplýva z poznania, že planéta Zem pred-

stavuje ucelený ekosystém, na ktorom sú všetci ľudia závislí. Akékoľvek ne-

gatívne dopady či porušenie základných životných funkcií globálneho eko-

systému sa obracajú proti všetkým obyvateľom Zeme. Globálne environmen-

tálne problémy, napr. ozónová diera, klimatické zmeny a úbytok biodiverzity, 

ale i celosvetová chudoba, ktorá je sprevádzaná  ďalšími znakmi ako sú ne-

dostatok potravín, hlad, negramotnosť, populačná explózia zdôrazňujú medzi-

národnú dimenziu environmentálnej spravodlivosti, ale i globálnu dimenziu 

vývoja sveta. Správne implementovaná globálna výchova môže viesť k zod-

povednosti za svet, k pochopeniu potreby zachovania zdravého životného 

prostredia a kultúrnej rozmanitosti, pretože svojou metodikou (aktívny a par-

ticipatívny pedagogický proces), sociálnymi a ekonomickými otázkami, kto-

rým sa venuje (obchod, pomoc, konflikt), princípmi (tolerancia, rešpekt, 

kultúrna identita), niektorými výsledkami, o ktoré jej ide (sociálna 

spravodlivosť a rovnosť), spoločenskými vzťahmi, ktoré skúma (chudobní 

verzus bohatí, rozvinuté verzus rozvojové krajiny), vzdelávacími sektormi 

v ktorých pôsobí a nástrojmi, ktoré pritom používa (učebné pomôcky, 

praktický tréning, informačné technológie), umožňuje: 

- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť a aplikovať 

ich v globálnom kontexte, 

- orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi, 

- aktívny prístup k riešeniu problémov a orientácia v súčasnom globa-

lizovanom svete, 
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- výchovu a formovanie aktívneho občana, ktorý si uvedomuje svoju 

úlohu pri riešení javov na globálnej úrovni. 

 Pri realizácii environmentálnej výchovy v kontexte globálneho vzdeláva-

nia je vhodné zaradiť také metódy, formy a prostriedky, ktoré rozvíjajú po-

znávacie schopnosti i sociálne zručnosti žiakov a súčasne prispievajú k pozi-

tívnym emocionálnym zážitkom – interaktívne, zážitkové, kreatívne a parti-

cipatívne metódy. 

Metódy, ktoré sa opierajú  o súčasné trendy vo vzdelávaní a ich využitie je 

vhodné nielen v rámci spoločenskovedných predmetov, ale aj pri globálnom 

vzdelávaní: 

- skupinovo-kooperatívne vyučovanie (žiaci sa rozdelia do menších sku-

pín a kooperáciou riešia istý problém), 

- názorová škála (používa sa pri riešení kontroverznej témy, riešenie 

nemá jednoznačný výsledok, žiaci zdôvodňujú stanoviská súhlasné 

i nesúhlasné), 

- modelovanie konkrétnej situácie (slúži na pochopenie situácií z bež-

ného života, možno ju kombinovať s rolovými hrami či skupinovou 

metódou), 

- rolové hry (sú základnou metódou učenia, žiaci konajú a premýšľajú 

vo vopred určených rolách, hrajú konkrétne situácie), 

- riadená diskusia (žiaci sa učia rozhodovať, zaujímať stanoviská, ob-

hajovať svoje názory, osvojujú si komunikačné a sociálne zručnosti), 

- projektové vyučovanie (dlhodobá metóda, pri ktorej žiak, skupina 

alebo trieda riešia určitý problém, na záver prezentujú výsledky svojej 

práce), 

- burza nápadov – brainstorming (evokačná metóda vhodná na začiatok 

hodiny, zapisujú sa všetky, i kontroverzne asociácie k danému prob-

lému), 

- myšlienková mapa (učí žiakov hľadať súvislosti, príčiny aj možné 

riešenia problému – navzájom súvisiace problémy sa spoja a vytvoria 

mapu), 

- stromový diagram (hľadanie súvislostí a riešení, kmeň predstavujú glo-

bálny problém, korene príčiny, konáre následky a plody možné rieše-

nia), 



Andrea Javorská  

38 

- reťazec príčin (pomáha pri uvažovaní nad problémom, hľadaní príčin 

a dôsledkov), 

- práca s fotografiou (fotografie pomôžu pri vizualizácii situácií v roz-

vojových krajinách, pri predstave života ľudí v rôznych situáciách). 

 Vhodne zaradené didaktické metódy dávajú žiakom možnosť samostatne 

myslieť, analyzovať, skúmať, tvoriť riešenia, overovať ich. Vhodné je najmä 

vo vyšších ročníkoch využívať aj voľný pracovný rozhovor, heuristický roz-

hovor, projektovanie, krátkodobé a dlhodobé pozorovanie, konštruktivistický 

prístup, aktívnu prácu s odbornou a vedeckou literatúrou. Vhodné je aj apli-

kovať tvorbu projektov vyžadujúcich nachádzanie riešenie environmentál-

nych problémov. Exkurzia, prípadne terénne pozorovania, ktoré volí učiteľ 

podľa podmienok školy a regionálnych možností, prispievajú k úzkemu spo-

jeniu teórie s praxou a prehlbujú pozitívne vzťahy žiakov k prírode s dôrazom 

na jej ochranu. Praktické cvičenia umožňujú aplikovať teoretické vedomosti 

v praktickej činnosti, pozorovať prírodné javy a procesy, pričom rozvíjajú 

schopnosť stručne ich zaznamenať. Ich význam v poznávacej aj motivačnej 

oblasti je nezastupiteľný v podpore a prehlbovaní záujmu žiakov o učivo. 

Dôležitý krok je príprava dobre premyslenej interaktívnej hodiny s jasne 

overiteľným cieľom. 

Presadzujú sa tie programy, ktoré sú zamerané na propagáciu celoživot-

ných vhodných aktivít a správnej životosprávy s cieľom zmeny spôsobu ži-

vota, myslenia a postoja detí a mládeže k vnímaniu rizikových faktorov pro-

stredia. 

Využívajú sa praktické modely pre vzdelávanie – napr. Medzinárodný 

program Zelená škola, ktorý vznikol v roku 1994 a s podporou Európske únie 

sa implementoval do 47 krajín a je zapojených 31 000 škôl. Jeho cieľom je 

zapájanie mladých ľudí do ochrany životného prostredia a udržateľného roz-

voja na lokálnej úrovni. 

Dnes už existuje celá škála environmentálnych výučbových programov, 

ktoré sú orientované na záujmy detí a potreby škôl pri plnení cieľov Škol-

ského vzdelávacieho programu, a to s dôrazom na efektívne učenie zážitkom 

(deti sú v priebehu celého programu zapájané do rôznych aktivít), a ktorých 

úlohou je podporiť úsilie a prácu správy v školstve, škôl a školských zaria-

dení zamerané na dosiahnutie koncepčného cieľa, ktorým je dosiahnuť, aby sa 

environmentálna výchova a vzdelávanie stali organickou a permanentnou sú-

časťou celého komplexu výchovy a vzdelávania na všetkých školách. 
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Pre environmentálnu výchovu v terciálnom stupni vzdelávania je nevy-

hnutná aktívna výuka, ktorá študentov nabáda kriticky hodnotiť svet okolo 

seba, rozvíja také zručnosti a schopnosti akými sú kritická analýzy textov 

spojená s dialógom, schopnosť skupinovej práce, tvorba skupinových pro-

jektov, e-diskusie, workshopy a semináre, využívanie dostupných zdrojov 

informácií, podpora logického a kritického myslenia, schopnosti prezentovať 

svoje názory a myšlienky, aktívne reagovať na aktuálne celospoločenské 

problémy. 

 

Globálne vzdelávanie je celoživotný vzdelávací proces, ktorý formuje postoje 

pre oblasť globálneho občianstva, umožňuje pochopenie ekonomických, so-

ciálnych, environmentálnych, politických a kultúrnych procesov, ktoré 

ovplyvňujú životy všetkých ľudí, rozvíja schopnosti, ktoré umožňujú ľuďom 

aktívne sa podieľať na riešení problémov na miestnej, regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. 

 Environmentálna výchova v kontexte globálneho vzdelávania je hodno-

tová, pretože jej základom je vybudovanie novej hodnotovej orientácie štu-

dentov v prospech zmeny postojov k životnému i prírodnému prostrediu, 

k sebe a k iným živým bytostiam. Podpora tolerancie, solidarity a pochopenie 

problémov medzinárodného rozvoja sú len pridané hodnoty tohto vzdeláva-

cieho úsilia, tak potrebného pre udržateľnosť života na Zemi. 
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Abstrakt: Príspevok ukazuje možnosti rozšírenia a precizovania predmetu Environ-

mentálna výchova, v kontexte stratégie globálneho rozvojového vzdelávania pre štu-

dijný program Výchova k občianstvu. Cieľom je ukázať nielen možnosti rozšírenia tém 

a obsahu Environmentálnej výchovy o témy globálneho vzdelávania, ale aj uplatňo-

vanie inovatívnych metód a foriem výchovy a vzdelávania na vysokých školách. 
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POJEM „CIVITAS“ V KONTEXTE 
GLOBALIZOVANÉHO SVETA 21. STOROČIA 

 

Andrea Javorská 
 

Concept of “Civitas” in Connection of Global World in 21
st
 Century 

Abstract: The contribution is oriented on philosophical-anthropological analysis of 

the term – civitas in connection of global world in 21
st
 century. The author represents 

the reflection of the problem of citizenship, man´s entry into the public space, man´s 

life which leads towards life in truth, freedom and responsibility with the care for the 

public matter.  

Keywords: citizen, citizenship, global world, education 

 

Úvod 
 

Súčasná doba sa vyznačuje nezvratným smerovaním k zjednocovaniu sveta. 

Svetová, či globálna dynamika pulzuje v ekonomickej oblasti, geopolitických 

zmenách, inováciách informačných a komunikačných technológií, vo vzniku 

nadnárodných mediálnych sietí, expanziou kultúrneho priemyslu. Nastupuje 

vláda tzv. kozmopolitnej univerzality, neustálej zmeny, rozpadu hraníc a vzni-

ku vedomia o svete ako jednotnom celku. Gilles Lipovetsky vo svojej eseji 

Globalizovaný západ upozorňuje na črtu tejto kozmopolitnej univerzality, 

ktorou je neprehľadná dezorganizácia, neistota a nedostatok poriadku. Zatiaľ 

čo tradičné kultúry sa vyznačovali úsilím o zabezpečenie poriadku, boli 

hierarchicky usporiadané, mali jasný systém hodnôt, pravidiel, spoločenskú 

iniciáciu a identifikáciu, dnes zaznamenávame nárast rozpadu zrozumiteľnej 

štruktúry symbolov a nárast individualizmu v podobe konformizmu. Dnešný 

svet „odvrhol všetky kolektívne symbolické rámce a upadá do neistoty 

psychických identít“ (Lipovetsky 2012, 15). Postupný rozklad územnej jed-

noty, nestabilita všetkých zložiek nášho života, strata jasnej orientácie ako 

i nesúrodé faktory (trh, konzumný spôsob života, vedotechnika, individualiz-

mus a kultúrno-komunikačný priemysel) sú paradoxne súčasťou svetového 

úsilia o jednotný svet, spoločnú kultúru, podobnými spotrebnými cieľmi 

a postupmi, univerzálnymi normami a názormi, všeobecne prijímanými spô-

sobmi myslenia a konania. 



Andrea Javorská  

 

44 

Preto v modernom svete 21. storočia sa problematika občana a občianstva 

stále zreteľnejšie týka človeka, ktorý reflektuje jednotný svet so stále silnejú-

cou závislosťou, prepojenosťou a interakciou. No na strane druhej, svet sa 

vyznačuje rozkladom štruktúry symbolov, ktoré tradičným kultúram umožňo-

vali rozumieť svetu, a život a spoločnosť robili zmysluplnou. Napriek tomu, 

že v globálnom svete sa zmenšujú vzdialenosti, globalizačný pohyb sa z veľ-

kej časti vymyká vedomej kontrole jednotlivcov, zrýchľuje sa proces spolo-

čenskej modernizácie a premeny spoločnosti podľa univerzálnych princípov a 

predstáv globálneho sveta: racionality (vedecko-technickej), efektivity (eko-

nomický kalkul) a individualizácie (individuálne práva). Svet však ako hovorí 

Lipovetsky sa stále viac odcudzuje: „Svet sa stáva zmäteným a chaotickým: 

občan, ktorý žije v dobe svetokultúry už neuznáva žiadne vyššie autority a ne-

má smer ani perspektívu, ktorá by ho mohla viesť... Čím väčšiu zodpoved-

nosť nesie jednotlivec sám za seba, tým je viac dezorientovaný a zbavený 

možnosti žiť v zrozumiteľnom svete“ (Lipovetsky 2012, 98-99). 

Čo potrebuje človek súčasného sveta k tomu, aby unikol vláde po-

vrchnosti, aby získal moc nad vlastným životom a neobmedzil sa len na kon-

zumný životný štýl? Pokiaľ dnes hovoríme o kríze ekonomickej, kultúrnej, 

mravnej, spoločenskej, hovoríme tiež o kríze vzťahu ku skutočnosti a o kríze 

zrozumiteľnosti sveta. Nielen človek ako o ňom hovoril Marx a neomarxisti 

sa odcudzuje, stáva sa vecou medzi vecami, ale aj kultúra sa stáva vecou, 

ktorá sa vyrába a predáva. Nazývame ju globálna kultúra, ktorá predpokladá 

svet ako jednotný, spoločný a uniformný. Dnes dominuje pojem svetokultúry 

(G. Lipovetsky i Hervé Juvin), ktorá premenila postavenie človeka v dneš-

nom svete. V tomto kontexte môžeme hovoriť o svetoobčianstve, o občian-

stve v globalizovanom svete, ktorý sa stále viac javí ako sociálny vzťah 

založený na vzájomnosti a politickej aktivite než štatút, ktorý pasívne získa-

vame. 

 

Občianske aspekty ľudského života 
 

V súčasnosti sa v Európe aj USA vedie intenzívna diskusia o problematike 

občianstva, o čom svedčí množstvo literatúry interpretujúcej občianstvo. 

Otázke občianstva sa venujú aj mnohé medzinárodné organizácie (UNESCO, 

Rada Európy). Táto téma je pálčivá aj z hľadiska moderného formovania 

eurozóny a formovania európskeho občianstva. Európsky parlament vyhlásil 
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rok 2013 za Európsky rok občanov s cieľom zvyšovať informovanosť 

o právach, ktoré z občianstva v EÚ vyplývajú. Rok 2013 je venovaný európ-

skemu občianstvu aj preto, že jeho právny základ obsahuje presne pred 20 

rokmi Maastrichtská zmluva. Európska komisia sa domnieva, že čím lepšie 

bude 500 miliónov Európanov rozumieť, aké majú práva, tým informovanej-

šie rozhodnutia môžu vo svojich individuálnych životoch robiť. Čo vlastne 

znamená občianstvo napojené na európsky projekt? Predovšetkým ide o parti-

cipatívne občianstvo, podporu aktívneho občianstva, rozvoj občianskej 

participácie nielen na lokálnej úrovni, ale na európskej úrovni. To so sebou 

prináša uvažovanie o európskych otázkach, aktívnom európskom občianstve 

alebo európskych hodnotách. 

V 20. storočí sa táto téma stala diskutovanou  najmä po dvoch svetových 

vojnách, ale v mnohých krajinách je to pálčivá otázka od založenia štátu. 

Objavuje sa pri sebareflexii spoločnosti a uvedomovaní si niektorých javov, 

napr. rasizmu, prisťahovalectva, pri procese národného uvedomovania, refle-

xii postavenia pôvodných obyvateľov, otázke práv občanov a pod. Vieme 

dnes vôbec povedať, čo občianstvo je? Aké sú východiskové kritériá pre 

vypracovanie charakteristiky občianstva? Ide o súbor právnych noriem 

a zákonov, hodnotový systém, ktorý reguluje medziľudské vzťahy prostred-

níctvom morálky, alebo sú to princípy a zásady podľa ktorých sa orientujeme 

pri utváraní vzťahov k svojim členom? Je občianstvo viazané na nejaké 

predpoklady? Alebo je kritériom forma štátneho usporiadania? 

Zatiaľ neexistuje všeobecná, univerzálne platná, globálna charakteristika 

občianstva. Existuje však určitý súbor hodnôt, pravidiel a postupov, ktoré na-

priek rozdielom kultúrnym, etnickým a civilizačným sú podobné a rozšírené 

na väčšinu ľudskej populácie. Ide najmä o právne a mocensko-politické sys-

témy, umožňujúce efektívnu realizáciu úsilia vymedziť a garantovať základné 

práva a slobody človeka s ich stelesnením do ústav a zákonov štátu. Bývajú 

výsledkom konsenzu medzi potrebami, záujmami, túžbami, zámermi, vôľou 

a mocou jednotlivca a potrebami a mocou  spoločnosti. 

Občianstvo má význam pre každého občana, keďže vymedzuje jeho 

právny, politický a sociálny vzťah k spoločnosti, v ktorej žije. Občianstvo je 

úzko späté s postojmi, hodnotovými orientáciami, normami, ktoré vždy vstu-

pujú do popredia pri vzťahu jednotlivca k spoločnosti. Spoločnosť  stanovuje 

regulatívy pre činnosť svojich členov a každý člen spoločnosti prináša do nej 

určité predstavy o relevantných hodnotách. Sú aj určité predstavy o občian-

stve, ktoré však podliehajú aktuálnym zmenám, situáciám. 
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Keďže človek sa kultúrne a historicky neustále mení, aj občianstvo patrí 

k tým aspektom života človeka a spoločnosti, ktoré sa vyznačujú  dynamiz-

mom a hodnotovým aspektom. 

Občianstvo tak nie je získaným statusom ale aktivitou, konaním, ktorým 

človek ukazuje svoju starosť o veci verejné. Občanom sa stávame a to vždy 

za určitých podmienok, napr. keď sa dieťa stáva občanom počas jeho života 

z detstva do dospelosti, jeho zaradenia do školy, politického systému. Hovo-

ríme o stávaní sa občanom, ktoré sa realizuje vzťahovaním sa k verejným 

záležitostiam spoločenstva. Ide o tie časti života spoločnosti, ktoré súvisia 

s jeho právami a povinnosťami voči spoločnosti. Tieto práva a povinnosti sú 

čiastočne dané zvyklosťami, ale upravuje ich aj právny systém. Formálne sú 

určené narodením, vstupom do povinnej školskej dochádzky, výberom stred-

nej školy, získaním občianskeho preukazu atď. 

S občianstvom súvisí aj schopnosť sebareflexie a to, ako človek začína re-

flektovať spoločenstvo okolo seba, ako vníma morálne hodnoty, kultúrnu 

tradíciu. U človeka sa postupne vytvára tzv. vedomie vzťahu k verejným zále-

žitostiam. Medzi dôležité občianske aspekty ľudského života dnes patria 

etické a ekologické aspekty občianstva, kooperácia samostatných a zodpoved-

ných občanov, vzájomná tolerancia, rešpekt rôznych sociálnych skupín, 

vzájomné kultúrne a osobnostné obohacovanie. 

Pre vymedzenie občianstva je dôležité náležite odlišovať, o akom type ob-

čianstva hovoríme, aké hľadisko uplatníme pri opise faktov z reálneho ob-

čianskeho života. 

Vo všeobecnosti rozlišujeme politické a spoločenské občianstvo. Občian-

stvo vymedzené vzťahom k politickej spoločnosti nazývame politickým ob-

čianstvom. Politické občianstvo je občianstvo v užšom zmysle. Je založené na 

vzťahu jednotlivca k štátu a právnemu systému. Je garantované a sank-

cionované právnym systémom, zakladá sa na politickej dimenzii života spo-

ločnosti. Jeho podstatnou súčasťou sú ľudské práva a je vo veľkej miere 

formalizované, podriadené explicitným až zákonným normám. 

Spoločenské občianstvo je občianstvo v širšom zmysle. Prekračuje hranice 

štátu alebo sa člení vo vnútri štátu. Je založené na vzťahoch medzi jednotliv-

cami a vychádza z ekonomických a sociálnych základov, teda buduje sa na 

participácii indivídua v sociálnom a ekonomickom živote spoločnosti. Jeho 

súčasťou je národná identita, jazyk, historická a kultúrna pamäť. Je vo veľkej 

miere neformalizované, posudzované skôr nepísanými normami, zvykmi 

a neformálnymi vzťahmi. (Mistrík 2001, 22) 
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Východiskovým typom občianstva bolo v minulosti štátne občianstvo, 

občianstvo v mestských štátoch – napr. Aténčan, Sparťan. Vzniklo na základe 

sformovania právneho a politického systému. Upravovalo základné vzťahy 

medzi štátom, spoločnosťou a jednotlivcom prostredníctvom organizácie poli-

tického poriadku. Bolo založené na rovnoprávnosti vyvolených (slobodných) 

podieľať sa na riešení a správe vecí verejných. Bolo predovšetkým verejným 

vzťahom, resp. pravidlom umožňujúcim tvorbu vzťahov k veciam verejným. 

Dnes je štátne občianstvo jedným z konštitutívnych činiteľov a hlavných zna-

kov štátu – spolu so štátnym územím a štátnou suverenitou. Štátne občianstvo 

je v súčasnosti medzinárodne uznávaný, univerzálny princíp štátnej prísluš-

nosti. Dodnes je to z hľadiska obsahu, predovšetkým systém pravidiel uspo-

riadania a regulovania spoločenských vzťahov s jednotlivcami a skupinami 

v rámci konkrétneho štátu. Rozhodujúcim pre vznik týchto vzťahov boli 

legitimita a legalita moci, uplatňujúce sa vo verejnom živote. Preto sa stalo 

prevažujúcim verejné právo so systémom nariadení a príkazov. Rozlišujeme 

viaceré modely štátneho občianstva – autoritatívne, diktátorske a totalitné, 

kde princíp občianstva má len formálnu podobu, občan je len objektom 

mocenského pôsobenia štátu, štatistickou jednotkou spoločnosti, a potom 

demokratické modely so silným vplyvom občanov na činnosť štátu, kde je 

občan ako participant na štátnej moci a riadení spoločnosti, jej politického 

života nielen objektom, ale aj subjektom mocenského pôsobenia štátu. Štát je 

jediným kompetentným správcom verejného priestoru. 

V odbornej literatúre sa však stretávame s viacerými schémami občian-

stva, ktoré vyčleňujú odlišné súvislosti vo vzťahoch jednotlivca a spoločnosti, 

ale všetky zdôrazňujú aspekt konania, participácie a realizácie individuálnych 

práv vo verejnom živote. Takto sa nám prelínajú individuálne predstavy 

o svete, individuálne túžby a individuálne aktivity s predstavami, normami 

a požiadavkami spoločenstva, v ktorom jednotlivec žije, alebo s ktorým sa 

stotožňuje, prípadne sa z neho vydeľuje. Poukazujú na výrazný antro-

pologický aspekt občianstva, pretože sa tu otvárajú otázky – Kto som?, Kam 

patrím?, Aké sú moje korene?, S kým a prečo žijem?, Ako mám rozumieť 

dianiu okolo seba?, Aké je moje postavenie vo svete?, Čo odo mňa očakáva 

okolie?, Ako môžem realizovať svoje schopnosti?, Aká je moja rola v tejto 

spoločnosti?, Aké sú moje práva?, Akú mám zodpovednosť?, Aké sú moje 

povinnosti? 

Aj etymológia slova občan a občianstvo potvrdzuje vyššie uvedené pou-

kazy k pojmu obec, spoločenstvo, k zoskupeniu ľudí v určitom priestore, 
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prípadne v rámci určitého zákonodarstva. V latinčine pôvod slova občan na-

chádzame v slovách s koreňom civi-. Najmä civitas – občianstvo, obec. (Pra-

žák – Novotný – Sedláček 1980) 

V angličtine citizen – obyvateľ mesta, ako občan chránený štátom (mes-

tom), ktorý mal práva i povinnosti slobodného občana, čo malo najmä poli-

tický význam, civil znamenalo vzťah k zoskupeniu týchto obyvateľov. (Skeat 

1968) 

Nemecké der Bürger, bürgerliche (občan, občiansky) pochádza z koreňa 

slova burger, burgoere – obyvateľ určitého priestoru. S rozvojom miest získal 

termín Bürger význam obyvateľa mesta, plnohodnotného člena spoločenstva. 

Pojem občan naviazaný na súčasné podoby die Burg (hrad) – v stredovekých 

podobách nemčiny burc, buruc, burch, borcht, ktoré pochádzajú z ranostred-

ného gótskeho slova baúrgs (opevnená výšina) postupne nadobúdajú význam 

odkazujúci na hrad, ako uzavreté územie obývané jednou skupinou ľudí a pod 

správou jednej moci. (Kluge 1960) 

V slovanských jazykoch má pojem občan podobné korene. Spája sa 

s latinským civitas – občianstvo, civic – občan a urbs – mesto. Tieto slová 

opisujú väčšiu samosprávnu jednotku, ktorá mala určité privilégiá (spravidla 

dané panovníkom) a sama si určovala svoj vnútorný právny systém. 

V slovenčine a češtine sa slovo občan vyvinulo vo väzbe na vôbec, vůbec, 

ktoré vychádzajú zo spojenia v óbec – dohromady, vospolok, verejne. Podľa 

V. Macheka toto slovo pochádza z praslovanského ob´ť, či zo staroslovien-

skeho ob´šť t.j. patriaci k jednému obvodu, v rozsahu určitej moci, patriaci 

k určitému životnému priestoru, k nejakej pospolitosti (Machek 1957). Ale aj 

podľa Holuba a Lyera pochádza toto slovo z praslovanského ob-ъ-ttъ, čo zna-

menalo zísť sa, pospolitosť, či spoločné, verejné užívanie majetku. (Holub – 

Lyer 1968) 

Súvislosť týchto termínov odkazuje aj k termínu politika, gréckej polis – 

mestský štát, čo sa viaže na slovo politeia, občan, avšak väčšina významov 

slov s koreňom polit-, polic-, sa viaže na spôsob vlády, na riadenie, vedenie, 

starostlivosť a všeobecné blaho. Objavujú sa aj konotácie smerom k vláde 

a moci – napr. cez význam mešťania sa slová občan, civil a im príbuzné ter-

míny spájajú aj so „samosprávnymi“ orgánmi starých miest – mestskými ra-

dami.  

Etymológia rôznych termínov z rôznych jazykov poukazuje na to, že výz-

nam slova občan, občianstvo má omnoho širšie súvislosti než len politické, či 

štátoprávne. Etymológia ukazuje, že v problematike občianstva ide o vzťah 
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jednotlivca a spoločenstva, že máme pred sebou slovo späté s obcou, so 

spoločenstvom ľudí, ktorí obývajú určité relatívne uzavreté územie a spravujú 

sa vlastnými zákonmi, relatívne slobodne určenými. S tým súvisí aj tzv. 

občianska identita jednotlivca – osobná identita, vzťah jednotlivca k druhým 

ľuďom, k spoločenstvu, s ktorým sa identifikuje, vzťah k autorite a historickej 

tradícii, vedomie jeho kultúrnej identity, ako aj vzťah k prírode a životnému 

prostrediu. Ako sa prejavuje  tento vzťah v globalizovanom svete? 

 

Aktívne občianstvo a verejná oblasť 
 

Občiansku participáciu vo všeobecnosti definujeme ako aktívnu účasť jednot-

livcov na riešení spoločenských problémov a na spravovaní verejných záleži-

tostí – či už sa odohráva v rámci lokálnej komunity, konkrétnej spoločenskej 

organizácie, etnického či národného spoločenstva alebo globálnej komunity. 

Občianska participácia je prejavom aktívneho občianstva. Neobmedzuje sa 

len na to, že sa jednotlivci zaujímajú o verejné dianie, ale predpokladá ich 

vstup do verejného priestoru prostredníctvom konkrétnych činov. Občianska 

participácia odkazuje na angažovanosť jednotlivca vo verejnej sfére. Vďaka 

nej sa človek potvrdzuje nie ako izolovaný jednotlivec, ale ako spoločenský 

aktér, ktorý realizuje svoj občiansky potenciál. Občianska participácia sa 

považuje za jednu zo základných demokratických hodnôt. Otázka participácie 

občana na fungovaní politickej spoločnosti nie je zvyčajne záležitosťou 

slobodnej voľby. Už aj preto, že človek sa do určitého spoločenského systému 

narodí, bez možnosti tento fakt ovplyvniť. Do občianskeho stavu sme takto na 

jednej strane vrhnutí, avšak plnoprávnymi občanmi sa stávame až akceptova-

ním určitých neosobných pravidiel, a osobným pričinením, našou „občian-

skou angažovanosťou“, osobnou participáciou. Existuje viacero spôsobov ako 

byť občanom. 

Verejná sféra je oblasťou uplatnenia právnych noriem, uplatňovania štát-

nej moci, je to priestor podliehajúci verejnej kontrole a rozhodovaniu. V súk-

romnej sfére konáme na základe vlastných pohnútok, sledujeme vlastné ciele, 

zároveň je oblasťou reprodukcie ľudského rodu, zatiaľ čo verejná sféra je pro-

duktívna. 

Pri analýze pojmu občianstva viacerí autori poukazujú na rozdiel medzi 

súkromnou a verejnou sférou. V archaických spoločnostiach sa ešte nereflek-

toval rozdiel medzi odlišnosťou sociálnej stránky života a prírodného diania. 
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Ani súkromné a verejné ešte neboli od seba oddelené a vzájomne splývali. 

Český filozof Jan Patočka tieto formy nazýva veľkými domácnosťami – oi-

kos, ktorých život sa odohráva v anonymite prírodného rytmu. Patočka hovorí 

o pred-dejinnej situácii ľudského života, v ktorej sa človek stará iba 

o prežitie, a odvoláva sa na mýtus, ktorý vytvára upokojujúcu bázu istoty 

a bezpečia. V tomto období vzniká kolektívna pamäť upevnená predovšetkým 

písomnou tradíciou. Patočka identifikoval rozhodujúci dejinný zlom u veľ-

kých starovekých civilizácií, keď došlo k vytvoreniu hospodárskych a spolo-

čenských predpokladov na prekročenie kolobehu starostlivosti o každodenné 

prežitie. Až vznikom verejnosti – polis, ktorú udržuje slobodná ľudská akti-

vita, vzniká a manifestuje sa sloboda, ako výraz ľudskosti, kde človek môže 

byť v spolužití s rovnými. Tento druh realizácie slobodného života, ale prinie-

sol so sebou dovtedy nepoznaný druh napätia. Slobodný človek je vystavený 

nutnosti konať, „bytostne žiť nie v spôsobe akceptácie, ale iniciatívy a prí-

pravy, hľadania príležitostí k činu, ponúkajúcich sa možností, znamená to 

život aktívneho napätia, krajného rizika a neutíchajúceho vzmachu, kde každá 

pauza je nevyhnutne už slabosťou, na ktorú striehne iniciatíva druhých“ (Pa-

točka 1990, 52). Týmto spôsobom historické spolužitie oikos a polis realizuje 

smerovanie prirodzeného života človeka od skľučujúcej a stereotypnej sta-

rosti o nutné potreby života k novému, slobodnému uskutočňovaniu, ktoré 

svojou podstatou predstavuje formu života odlišnú od života, kde sa realizo-

val pohyb akceptácie. Svet a život dejinného človeka sa stáva miestom aktív-

nych zásahov do jeho foriem spôsobujúc jeho historické premeny, kde človek 

neprijíma život hotový, ale ho pretvára, je vzmachom. 

Epochálne prelomové spolužitie oikos a polis bolo podnetom pre vznik 

politického života a taktiež podnetom pre vznik filozofie. Riadenie života 

obce kládlo nároky na zodpovednosť pre tých, ktorí boli schopní zastávať 

tieto pozície, ktorí mali schopnosť klásť otázky tomu, čo sa javí, ale zároveň 

boli schopní nahliadnutia aj do sfér vlastnej duše a nasmerovania svojho 

myslenia k realizácii cieľov prinášajúcich spoločný úžitok. Nahliadnutie duše 

tak predstavuje dejinný fundament opodstatnenosti politiky a život v obci sa 

tak stáva jej najvlastnejším výkonom – starosťou o dušu. Patočka akceptuje 

tento sokratovský motív, a ukazuje ako sa starosť o dušu stala predpokladom 

starostlivosti o obec – polis, kde služba verejnosti sa stala najvyšším dobrom, 

ktoré sa duši dostalo. Stala sa fundamentom prekračujúcim záujem jednot-

livca a smerovala k spoločnému životu s inými, predstavujúc odvahu angažo-

vať sa pri riadení verejných vecí, v starostlivosti o obec. Patočka spája pre-
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lom, či prechod do dejinného sveta s otrasom samozrejmostí, sproblema-

tizovaním sveta istôt – rituálov, vykročením do sveta dejín ako bytosť 

nechránená – slobodná, kde svet už nie je daný človeku bezprostredne a har-

monicky, ako v pred-dejinnom období. 

Aj podľa ďalších autorov sa verejná sféra konštituovala procesom vyčle-

nenia. A. Giddens pod týmto termínom rozumie všetko to, čo vytláča sociálne 

vzťahy z ich bezprostredného (časového a miestneho) kontextu, všetko to, čo 

prispieva k ich formalizácii. Tieto procesy bezprostredne súviseli s nadobud-

nutou ľudskou schopnosťou nereagovať na bezprostredný podnet, t.j. so 

schopnosťou prekračovať kontext prítomnosti. Pod vyčlenením rozumie 

vytrhnutie sociálnych vzťahov z miestnych kontextov a ich reštrukturalizáciu 

v neobmedzených časopriestorových rozpätiach. (Giddens 1998, 52) Giddens 

situuje občiansku spoločnosť (kde začleňuje aj rodinu a iné neekonomické 

inštitúcie) do priestoru medzi verejný priestor, ktorý zahŕňa všetky sektory – 

vládu, ekonomiku a občiansku spoločnosť v rovnováhe. Zaistenie rovnováhy 

ale predpokladá kriticky mysliaceho a zodpovedného občana angažovaného 

vo verejných záležitostiach, ktoré majú v súčasnosti globálny kontext. Uka-

zuje sa však legitímna otázka, či je dnes vôbec také niečo možné. Viaceré 

analýzy ukazujú, že dnešná doba stratila víziu cieľa, zmysluplného projektu, 

predstavu pokroku a jeho kritérií. Dnes je ťažké projektovať dobro ako abso-

lútnu hodnotu, keď vieme o pluralite etických paradigiem, pluralite porozu-

menia prírode a ľuďom v rámci globálnej spoločnosti, a keď kríza porozu-

menia a identity spočíva na nepochopení ľudskej situácie. 

 

Záver 
 

Svet, univerzum bol pre Grékov celkom. Spájanie sveta a univerza tak, ako to 

robili Gréci, znamenalo predpokladať, že nárok na univerzálnosť vzniká na 

základe dvojitého pohybu: pohybu rozpínania a čo najúplnejšieho obsiahnu-

tia, ale tiež pohybu návratu k sebe a ešte viac k tomu, čo umožňuje návrat 

k zdroju mnohosti. Tento návrat bol vyjadrovaním ľudskej túžby po poriadku, 

jednote. 

Ku komu, k čomu sa obracajú dnešní ľudia, ktorí o sebe vyhlasujú, že sú 

zanietení za univerzálnosť, pričom sa usilujú globalizovať všetky formy ži-

vota, ktoré tvoria reťaz a osnovu toho, čo stále nazývajú svetom? Od čias 

renesancie nastalo radikálne rozlíšenie, oddelenie sveta od univerza, čím sme 
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sa odsúdili na objav dvoch rôznych spôsobov, akými možno odpovedať na 

rastúcu uzavretosť jedného a nekonečné rozpínanie druhého. Proces, ktorý sa 

dnes nazýva globalizáciou sa v podstate pokúša aplikovať na čoraz uzavre-

tejší a konečnejší svet neobmedzený spôsob skúmania, vyhradený pre univer-

zum, pričom predpokladá, že univerzum sa bude môcť jedného dňa stať sve-

tom. Už tento predpoklad naznačuje, že takto uplatňovaná globalizácia sa 

v skutočnosti usiluje vyčerpať svet. Dnes sa stále viac potvrdzuje konečnosť 

obývaného sveta a neobývateľná nekonečnosť univerza. 

Mnohé súčasné úvahy o kladoch a záporoch globalizácie nevedú k polože-

niu otázky čo je to svet. Takáto reflexia sa teda nedokáže v dostatočnej miere 

dostať k tým zdrojom, pomocou ktorých by objasnila, kde sa uskutočňuje 

prichádzanie človeka k sebe samému, pričom na túto otázku už neposkytuje 

odpoveď ani koncept humanizmu ani koncept kultúry. Je tu teda úplný nesú-

lad medzi urýchlením pohybu globalizácie, ktorá postmodernému jedincovi 

poskytuje také možnosti, s ktorými si často nevie rady, a neschopnosťou 

myslenia porozumieť konaniu, ktoré by bolo jeho vlastné. Takéto konanie by 

mohlo otvárať nové obzory vzdelávania, kultivácie, či starosti o dušu, ktorá je 

predpokladom starosti o veci verejné, spoločné nám všetkým. Zostáva otáz-

kou, či jednostranný charakter vedenia, ktoré sa stalo dominantným v globali-

zovanom svete, dokáže vytvoriť rovnováhu s iným, novým vedením o živote. 

Je to dôležitá úloha, ktorá stojí pred dnešným ľudstvom, ak chceme mať svet, 

v ktorom sa dá bývať. Je to tiež úloha, ktorej by už nestačilo rozširovať svet 

do všetkých strán, ale ktorá by chcela rozvinúť spoločný život, ktorému sa 

treba učiť v tomto ľudskom svete. Či to dokážeme môže byť úlohou výchovy, 

ktorá vedie k slobodnému rozhodnutiu, zodpovednosti a dôstojnosti. V glo-

bálnom svete to znamená naučiť sa myslieť globálne, vidieť súvislosti a do-

pady nášho konania celosvetovo. 
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Abstrakt: V príspevku  sa orientujeme na filozoficko-antropologickú analýzu pojmu 

civitas v kontexte globalizovaného sveta 21. storočia. Pozornosť sústreďujeme najmä 

na reflexiu problému občianstva a občianskeho rozmeru človeka, ktorý vstupuje do 

verejného priestoru, v ktorom svojim konaním, slobodou a zodpovednosťou ukazuje 

svoju starosť o veci verejné.  
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Interpersonal Communication in Education of a Citizen 

Abstract: Post "Interpersonal communication in the education of citizens", provides a 

reflection on the importance of interpersonal communication in the formation of 

harmonious relations in the mutual relations of people in resolving any conflicts, 

proceeding along the lines of human action directed towards mutual understanding 

and coexistence. Based on the author pays attention to the role of education and the 

21st century humans suggests that it should lead to a person for whose conduct the 

proceedings and will be a defining feature of humanity. 
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Vzhľadom na to, že o človeku a spoločnosti sa dá povedať, že sú to dve 

strany tej istej mince, že človeka nemožno odtrhnúť od spoločnosti, ktorá ho 

neustále ovplyvňuje a pretvára, vedú sa v súčasnosti široké diskusie o for-

mách spolužitia. Súčasťou týchto diskusií by sa malo stať, do akej miery je 

potrebné zvládnuť interpersonálnu komunikáciu pomocou ktorej by bolo 

možné utvárať optimálne medziľudské vzťahy a eliminovať konflikty ľudí 

rôznych názorov, konania či požiadaviek. 

 V rôznych slovníkoch či odborných publikáciách sa stretávame s rôznymi 

definíciami interpersonálnej komunikácie. „Pod interpersonálnou komuniká-

ciou rozumieme proces odovzdávania a prijímania informácií v sociálnom 

styku pomocou nejakého zrakového systému“ (Páleník – Solárová – Štefano-

vič 1995, 20). U Rudyho zase nachádzame názor, že interpersonálna komu-

nikácia je proces výmeny informácií medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi 

(Rudy 2002, 190). K podobnému záveru dospieva aj DeVito, ktorý interper-

sonálnu komunikáciu opisuje ako interakciu s nejakou osobou, s ktorou máme 

nejaký druh vzťahu. Prostredníctvom interpersonálnej komunikácie sa s dru-

hými navzájom ovplyvňujeme, zisťujeme rôzne veci o týchto ľuďoch, ale 

dozvedáme sa veľa aj o sebe. Tento druh komunikácie nám umožňuje založiť, 
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udržiavať, niekedy však aj zničiť osobné vzťahy so známymi, priateľmi či 

rodinou. (Devito 2008, 29). 

 Interpersonálna komunikácia je súčasne individuálnym a spoločenským 

aktom. Individuálnym preto, lebo vzniká na podnet a zo zámeru jednej osoby. 

Spoločenským preto, lebo zahrňuje najmenej dve osoby. „Sociálnosť aktu 

spočíva v tom, že komunikátor i príjemca nevystupujú ako neosobné články 

komunikácie, ale zastávajú špecifické ciele“ (Žibritová 1984, 27). 

 Prvoradým predpokladom človeka je teda naučiť sa úspešne komuniko-

vať, vytvárať dobré medziľudské vzťahy. Komunikácia je totiž neodmysliteľ-

nou súčasťou života človeka, sprevádza ho v jeho osobnom, spoločenskom, či 

profesionálnom živote a chápeme ju ako prostriedok na vyjadrenie a vytvára-

nie svojho vzťahu k ľuďom a k ľudským hodnotám.
1
 

Utváranie harmonických vzťahov medzi ľuďmi je jedna z najnáročnejších 

úloh ľudskej činnosti. Vysoká kultúrnosť a harmonickosť vo vzájomných sty-

koch ľudí totiž vylučuje nielen hrubosť, bezcitnosť, nevšímavosť a nezná-

šanlivosť, ale aj formálnosť, byrokratizmus a občiansku ľahostajnosť. 

Takt, ohľaduplnosť a úcta k ľuďom vytvárajú predpoklady pre realizova-

nie spoločenských kontaktov založených v zmysle porozumenia a rešpektova-

nia všeľudských hodnôt, pričom: 

- Takt znamená vedieť sa vcítiť do situácie toho, s kým máme do činenia 

a zaobchádzať s ním tak, ako by sme chceli, aby sa za rovnakej situácie 

zaobchádzalo s nami. Taktný človek by nemal konať egocentricky, ale 

mal by byť citlivý a vnímavý voči druhému človeku a dokázať mu 

vysloviť kritiku bez toho, aby sa ho dotkol, vedieť sa vyhnúť nepríjem-

ným veciam. 

- Ohľaduplnosť znamená byť tolerantný, nesnažiť sa presadiť na úkor 

iných, nedotýkať sa nepríjemne ľudí okolo seba, byť kritickejší k sebe 

ako k ľuďom okolo seba. Zároveň však by mal vždy poukázať na javy, 

ktoré sa nezhodujú s morálkou, či s inými zásadami. 

- Úcta k ľuďom znamená dôkaz o tom, že si vážime iných ľudí a v kaž-

dom človeku nachádzame niečo, prečo si ho môžeme vážiť a čo by 

sme sa mohli od neho naučiť. 

  

                                                 
1 Pozri: (Jakubovská 2011) 
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Ďalšími dôležitými vlastnosťami, ktoré uľahčujú jednanie s ľuďmi sú: 

- Estetickosť – má významnú úlohu pri vytváraní prvého dojmu o člo-

veku a má vplyv na celé jeho správanie sa a prejavy v spoločnosti, 

spoločenské vystupovanie v intenciách estetického cítenia, zmyslu pre 

krásno, schopnosť posudzovať veci z estetického hľadiska; 

- autentickosť – dokázať povedať svoj názor, byť skutočný vo svojich 

vzťahoch k iným ľuďom; 

- bezprostrednosť – zaobchádzať s ľuďmi priamo, úprimne, bez zábran; 

- emotívnosť – dokázať dať najavo svoje city, ale zároveň nedať sa nimi 

ovládnuť a nevnucovať ich iným; 

- empatia – umenie vcítiť sa do druhého človeka; 

- iniciatíva – aktívne nadväzovať kontakty s ľuďmi; 

- konfrontácia – dokázať sa angažovať pre určitú myšlienku a presadzo-

vať ju; 

- konkrétnosť – v rozhovore s inými ľuďmi jasne a vecne vyjadriť svoj 

názor, t.j. nepoužívať neurčité, mnohoznačné a abstraktné slová; 

- otvorenosť – doplňuje autentickosť a umožňuje v rámci komunikácie 

ľuďom lepšie sa spoznať. 

Uvedené vlastnosti umožňujú človeku úspešnejšie vstupovať do medzi-

ľudských vzťahov, riešiť prípadné konflikty, dosahovať spoločenské a indi-

viduálne ciele. Súčasný vývoj našej spoločnosti, pre ktorý je charakteristické 

opojenie technikou a konzumný spôsob života, si vyžaduje venovať stále 

väčšiu pozornosť medziľudským vzťahom a rôznym humanizačným faktorom 

nášho života. Pre riešenie konkrétnych pracovných a osobných problémov by 

mal človek poznať, ale aj v praxi aplikovať určité spôsoby konania a chovania 

sa ľudí voči sebe. (Jakubovská 2011). 

Pravidlá, ktoré vyjadrujú morálne zásady vychádzajú zo všeobecnej kul-

túry ľudstva a sú nielen vonkajším prejavom konania človeka, ale zahŕňajú 

v sebe aj vnútorné postoje a hodnotenia jednotlivca. To znamená, že nestačí 

len ich dôkladné naučenie a mechanické používanie, ale je potrebné zaujať aj 

určité vnútorné stanovisko. Ide napríklad o zásady spolužitia susedov, spolu-

pracovníkov, predávajúcich a kupujúcich, učiteľov a žiakov a pod. 

Celá spoločnosť by sa mala pričiniť o to, aby bolo čoraz viac ľudí morálne 

vyspelých a zároveň schopných konať v intenciách interpersonálnej komuni-

kácie. Čím viac bude takýchto ľudí, tým väčšia bude aj kultúrnosť krajiny, 
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ktorá sa nemeria len počtom divadiel, kín, galérií alebo múzeí, ale aj ochotou 

služieb, čistotou, vzájomnou ohľaduplnosťou ľudí, taktom a porozumením. 

Významnú úlohu v súvislosti s osvojovaním si zásad interpersonálnej ko-

munikácie môže zohrať výchova, ktorá by sa mala zamerať na: 

- rešpektovanie a správne rozvíjanie osobnosti mladého človeka, jeho 

ľudskú dôstojnosť a sebaúctu, 

- neobmedzovanie jeho samostatnosti a kritického myslenia, 

- neponižovanie výsmechom, iróniou, nespravodlivým hodnotením, 

- svoj zovňajšok, spôsob vyjadrovania, 

- výchovu k úcte a slušnosti. 

Tak by mala formovať celú osobnosť človeka, zdokonaľovať ho nielen 

intelektuálne, ale aj morálne, naučiť ho poznať seba samého, iných ľudí, ako 

aj zákonitosti komunikácie, a to verbálnej i neverbálnej. Umenie komuniko-

vať, ako už bolo spomínané, má totiž významnú úlohu pri predchádzaní a pri 

zvládnutí konfliktu v rámci medziľudských vzťahov. 

 

Komunikácia môže prebiehať rôznymi spôsobmi, pričom jej podstatná časť sa 

odohráva na neverbálnej úrovni. Neverbálnou komunikáciou je možné 

ovplyvňovať druhých, pomáhať im, ale aj ich klamať a podvádzať, vyjadro-

vať emócie, usmerňovať konverzáciu a vytvárať si dojmy v zmysle dôvery-

hodnosti, sympatickosti, príťažlivosti a dominancie. Neverbálnou komuniká-

ciou je teda možné dorozumievať sa navzájom, prežívať značnú časť svojich 

vzťahov, vysielať a prijímať neverbálne signály, ktoré môžu viesť k zvýšeniu 

psychosociálnej pohody, ale aj napätia, negatívnych emócií. 

V komunikácii však používame dva hlavné systémy signálov: verbálne 

a neverbálne. Najefektívnejšia verbálna komunikácia znamená zvládnutie ko-

munikačných stratégií, ktoré sa týkajú umenia: 

a) vytvoriť u druhého človeka pocit dôležitosti (pochváliť, počúvať, po-

ďakovať), 

b) vedieť diskutovať (viesť rozhovor – klásť otázky, vysloviť kritiku, po-

chváliť, z negatívnych výrokov urobiť pozitívne).
2
 

                                                 
2 Pozri: (Predanocyová 2011, 84-88) 
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Pri medziľudskej komunikácii verbálnej i neverbálnej, aby konanie člo-

veka nebolo považované za urážlivé, či nevhodné, je potrebné riadiť sa nasle-

dovnými zásadami (Devito 2008, 128): 

- zásada kooperácie, pri ktorej sa obe komunikujúce strany snažia po-

môcť jedna druhej k vzájomnému porozumeniu; 

- zásada mierumilovných vzťahov, ktorá zdôrazňuje, že pri komunikácii 

je prvotným cieľom udržovať mierumilovné vzťahy, t.j. nikdy druhého 

neurážať, resp. je možné vyjadriť súhlas s niekým, s kým v skutočnosti 

nesúhlasíme; 

- zásada zachovania tváre, ktorá nedovolí, aby sa človek ukázal v nega-

tívnom svetle a neumožní, aby sa niekto dostal do rozpakov, najmä na 

verejnosti; 

- zásada sebadegradácie, ktorá vyžaduje nezmieňovať sa pri konverzácii 

o svojich úspechoch a znižovať svoje schopnosti a talent; 

- zásada priamosti, v rámci ktorej sú všeobecne používané komunikačné 

poučky: „postav sa ku všetkému čelom“ a „hovor na rovinu“; 

- zásada zdvorilosti, ktorú má väčšina kultúr i keď každá kladie na ňu 

rôzny dôraz. 

V tejto súvislosti nadobúda význam najmä výchova človeka, ktorá by sa 

mala orientovať na výchovu človeka ako človeka s vysokou kultúrnosťou 

prejavu, schopného zvládnuť umenie žiť, umenie zaobchádzať s ľuďmi 

a utvárať harmonické vzťahy medzi ľuďmi. Vzájomné správanie je totiž čas-

ťou nielen súčasného, ale najmä budúceho spôsobu života a životného štýlu. 

Vzťahy a styky ľudí v rodine, na pracovisku i v širšej spoločnosti by mali 

smerovať k vyšším hodnotám, vzájomného porozumenia a spolužitia, oboha-

covania života všetkým pozitívnym ako napríklad: 

- zapojiť sa do pevných vzťahov k blízkym ľuďom, t.j. do vzájomných 

láskyplných vzťahov; 

- robiť usilovne, s plným nasadením a prežitím toho, čo majú radi, nájsť 

si činnosť, ktorá je pre nich zdrojom radosti a uspokojenia; 

- pomáhať druhým ľuďom, pokiaľ našu pomoc potrebujú; 

- usilovať sa o vnútornú stabilitu a harmóniu, poznať mieru a svoje mož-

nosti; 

- byť otvorený všetkému novému; 

- nezávidieť, neintrigovať; 
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- pozitívne hodnotiť druhého a jeho správanie; 

- pozitívne hodnotiť obsah a priebeh komunikácie s osobitným dôrazom 

na počúvanie druhej osoby. 

Z uvedeného vyplýva, že ide o zvládnutie základov medziľudskej komu-

nikácie a k tomu je potrebná uvedomelá ľudská činnosť, cieľavedomá vý-

chova človeka 21. storočia, človeka, ktorý bude vedieť kreatívne rozvíjať 

svoje vlastné hodnotové štruktúry, zaujímať altruistické postoje a pre ktorého 

správanie a konanie bude určujúcim znakom humanita. Je teda potrebné or-

ganizovať jednotný, cieľavedomý výchovný proces, a to od narodenia dieťaťa 

až po jeho občiansku dospelosť, docieliť plnohodnotnú výchovu osobnosti. 

Na záver je možné konštatovať, že v prípade, ak nie je naším cieľom člo-

vek, egoistický, nehumánny a ak považujeme agresivitu a násilie za spoločen-

sky neželateľné javy, je podľa nás nevyhnutné realizovať výchovu v uvede-

nom zmysle. 
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Abstrakt: Príspevok „Interpersonálna komunikácia vo výchove občana“ podáva refle-

xiu o význame interpersonálnej komunikácie pri utváraní harmonických vzťahov vo 

vzájomných stykoch ľudí, pri riešení prípadných konfliktov, pri konaní v intenciách 
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smerovať konanie človeka k vzájomnému porozumeniu a spolužitiu. Vychádzajúc 

z uvedeného venuje autorka pozornosť úlohe výchovy človeka 21. storočia a vyslovuje 

názor, že jej výsledkom by mal byť človek, pre ktorého správanie a konanie bude ur-

čujúcim znakom humanita. 
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PHILOSOPHICAL ASPECT OF THE STUDY  
OF NATIONAL AND RELIGIOUS IDENTITIES 

 

Shahnoza Madaeva 
 
Abstract: The author of the article deals with the notion of identity, its understanding 

throughout history in its various forms, its importance and the relevance of its 

interdisciplinary studying. She mentions some influential theories and opinions on the 

issue and points out at its present challenges. She also brings discussion on the 

interrelation of national and religious identities. She thinks that the present day 

identity crisis is accompanied by transformation of identification factors, changes in 

the structure of both individual and collective identity. New institutes important for 

identification are emerging, forgotten archaic ones are regenerated. Identity becomes 

more complicated, modular, changing and often uncatchable. 

Keywords: Globalization, identity, nation, religion 

 
 

1 Actuality of Studying the Problem  

 

The problematic of social identity has been finding its circumference for long 

time only in the field of scientific analysis of psychology. However, the range 

of crisis phenomena of social identity within the post-Soviet space and their 

influence of general world situation of identity formation shifted this problem 

to interdisciplinary level of social sciences. Because this scientific object al-

ready had not just psychological side of social problems, but the sociological, 

anthropological and, above all, philosophical side of the problem, which 

should be used for building the futurological picture of the world. 

Globalization, driving the system-forming principles of the society and 

personality, turns many well-established notions into a problem. The problem 

of identity appears to be one of the most important one, which is emphasized 

by S. Huntington: “People and nations try to answer the most important ques-

tion among those set before human: who we are?” (Huntington 2004, 5) The 

dynamic of notional invariants of basic nature, such as nation, state, religious 

values, cultural traditions, mentality, distinguishes the functioning research 

paradigm, putting forward the conceptual issues of fundamental feature 

before the social idea. In this situation, identity appears as a kind of “prism 
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through which many important features of contemporary life are viewed, 

evaluated and studied” (Bauman 2002, 176). 

Identity is considered as a philosophical category, as a category of social 

notion, as a psychological category, as category of interdisciplinary know-

ledge
1
. Thus, this term acquires interdisciplinary nature. Expansion of the 

meaning of ‘identity’ is related to the fact that social reality reflected by this 

notion started to move. This led to actualization of the two interrelated, alt-

hough opposite directed, trends: wide spread of the notion of identity in 

public rhetoric and attempts of deconstructing it in scientific discourse aimed 

at overcoming of the apprehension about an entire, authentic and invariable 

identity. All these allow to mention not only the complexity of the notion of 

identity but of significant expansion of its notional field. The abundance of 

tinctures of the problematic of national and religious identity is a reflection of 

its real volume, manysidedness. Social and philosophic analysis allows to 

give integrative apprehension of identity, uniting ontological, cognitive, epis-

temological, axiological problematic; proposes research of macrosocial and 

microsocial determinants of identification processes, comprehending them in 

socio-cultural context. 

 

2 What does the notion of identity mean  
 

The term “identity” entered in the vocabulary of human sciences nearly in the 

second half of 1970s. The reasons of generation of the identity theories in the 

modern humanitarian thinking as new forms of cognition, from our point of 

view, are related to aggravation of the problem of choice and measure in all 

fields of living space and living ideology of human. According to G. M. 

Andreeva, the social identity theory was formulated in 1970s, although the 

notion of identity emerged in psychology much earlier. In 1970, one of issues 

of the popular Americal magazine Newsweek had a showy heading on cover 

“Eric Ericson: Searching for Identity”. The head material of the issue was 

devoted to epigenetic concept of E. Ericson. This caused keen interest of the 

public to the person of the famous psychologist and to the central notion of 

his scientific studies – the identity
2
. 

                                                 
1 See: (Malachov 1998) 
2 See: (Jakubovska 2008) 
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The key ideas of Sigmund Freud about ethnic identity had strong influence 

in formulation of the concept of E. Ericson. Although in the works of Freud 

the notion of identity is not openly used, the underlying basis of that idea 

fully covers the whole subsequent stage of the creative work of E. Ericson. In 

the works of S. Freud this word is met only once, not in the scientific works 

but in the address to the members of Jewish society Bnai Brit, issued by 

Freud in 1926. Freud used this term in its traditional sense – as ethnic identity 

maintained by Jewish Diaspora. Despite of his atheistic views, Freud stated 

about his devotion to Judaism and about his dividing of “clear perception of 

internal identity, feeling of similarity of psychical organization” (Ostretsov, 

on line 456). Ericson quoting this Freud’s statement wrote “I am using the 

term ‘I-identity’… being confident that Freud mentioned internal identity as 

the meaning of his life”
 3
. 

Identity in literal meaning of this word means (Latin ‘identicus’ means 

same, equal) perception by a personality of his/her belonging to one or an-

other social and personal position in the framework of social roles and ego 

states. Identity, from the view point of psychosocial approaches, is a kind of 

epicentrum of life cycle of each human and appears to be some kind of an-

swer of a human to the questions “Who I am?”, “What does distinguish me 

from others?”, “What is my essence?” On the one hand, it allows to distin-

guish one person from another, and on the other hand, it shows person’s be-

longing to a certain group, family, community. Identity gives certain stability, 

succession, predictability to the human and interpersonal relations. The 

feeling of identity is probably a synonym of self-consciousness and it can be 

regarded as subjective equivalent of ego, and the psychoanalytic theory is in-

clined to endue it with objectiveness. Identity is a multidimensional phenome-

non, having complex structural organization and performs various functions, 

both socio-cultural and individual psychological, depending on its kind. We 

can emphasize vertical (coherence of life story) and horizontal (ability to per-

form various requirements in role systems) measures of identity; objectivistic 

(correlation with notion of object inalterability), individual and group aspects; 

purposeful, contensive and evaluative parameters of identity. 

E. Ericson allocate: a) ego identity and broader notion of identity; b) posi-

tive and negative identity. Two important notions are described in its concept 

                                                 
3 (Identity 2000-2010). 



Shahnoza Madaeva 

66 

– ‘group identity’ and ‘ego identity’. Three forms of identity by origin are 

allocated by E. Ericson to the following types: 

- Externally Conditioned. It is created by the conditions which are not 

selected by a single human. This is belonging to male or female 

gender, age group, certain race, residence, nationality and socio-

economic system. 

- Acquired. This form of identity includes the own achievements of a 

person: professional status, freely chosen contacts and relations, 

devotions and orientations. This is related to the degree of willed 

independence of a human, stability to frustration and responsibility. 

- Borrowed. This includes adopted roles assigned by some external way. 

They are often adopted due to expectations of the surrounding society
4
. 

Identities can be typologized in all varieties – national, ethnic, profes-

sional, racial, territorial, worldwide, species-related, contractual, confessional, 

regional, (sub)continental, gender, estate-related, class, zodiacal, group-re-

lated, stratified and many others
5
. Irrespective of their nature, they are ex-

pressed in functional or demonstrational practices intended either to perform 

some role in organization of that identity, or to emphasize belonging or loy-

alty to some group. Artificial identities require organization maintaining such 

identity. Natural identities exist themselves and don’t depend on human’s 

activity but depend on the features which couldn’t be voluntarily changed by 

a human. For example, a human can’t change his/her race. 

At the present time, the society is indeed arranged in a very complicated 

way in terms of identities. There is the identity hierarchy which is combined 

in a different way for each human. A human can even combine several 

confession identities – for example, in China one man can equally combine 

Confucianism, Chen-Buddhism and some local cults. If these identities are 

not fully recognize or don’t have contradictions (majority of identities with 

their thorough recognition contradict to each other, for example, Christian and 

national), all these live together in one head. At the same time, in the identity 

process, inevitably that as a stream it organizes “fundamental and sustainable 

features constituting the peculiarity of a person or a group as well as 

                                                 
4 See (Ericson 1996) 
5 See (Trofimov 1997) 
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realization of belonging to a group based on geographic, linguistic, cultural 

commonness…” (Cultural Identity Concept 1997, 12). Modern researches of 

identity showed that ideological imperatives increasingly predominate in this 

problem with in time. Certainly, the identity issue was always closely linked 

with the issue of essence and meaning of human life, with the issues which 

were set before that mankind for thousand years. But the problem of identities 

is in the fact that today the apprehension of the meaning of life and cultural 

and intellectual values of individuals or groups became so diversified that this 

generated complexities in clarifying the objective truth. The founder of 

identity theory E. Ericson justly emphasized that in the present time the 

research of identity becomes the same strategic task as was the problematics 

of unconscious in its time (Ericson 1996, 396). 

Because E. Ericson allegedly foresaw consequences of the identity pro-

cess. One of such de facto is prejudgements produced by identities. “The 

most dangerous underwater stone for justice is prejudgement”, as Jean-

Jacques Rousseau believed
6
. In the same way, our understanding of the 

history and development of the mankind and states originates from the 

established stereotypes, stamps and prejudgements created by the ideologists 

of one or another governor or authority. It was prejudgements that were 

created under certain processes of identities. Although the word 

“prejudgement” imply negative attitude, in some cases prejudgement can be 

expresses even in positive attitude to somebody or something. 

The theory of social identity also says that individuals or groups constitut-

ing a certain type of identities need to consider their group niches as better 

than that of others. The more the groups we belong to are regarded better by 

us, the more advantageous is the way we regards ourselves. According to the 

social identity theory, this very need for qualitative comparison of group can 

lead to formation of prejudgement and discrimination: “National stereotypes 

are subject of joke, but people talk about them in queues and on the streets, 

newspapers write about them, serious writers and politicians discuss about 

what is inherent to ‘us’ and what is inherent to ‘them’. No wonder that stereo-

types have huge influence on thoughts and acts of people. Therefore, the 

study of ethnic images and prejudices can both help to understand the reasons 

of international conflicts and to assist to overcome them” (Mamedov 2012). 

                                                 
6 See. (Rousseau 2009-2011) 
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It was clarified from analytical overview of literature in the context of the 

research that stereotypes generate value orientations. Value orientations are 

the values of ethnic social groups introjected by a personality in form of life 

strategic goals and world view guides forming ethnic picture of the world of 

mono- and polytechnic individual personality. Ethnic prejudgements are 

social perceptive indicator of inter-ethnic relations, one of the forms of 

display of emotional evaluations of personality aimed at persons of one or 

another ethnos, preceding direct interaction. The key factor is that this 

phenomenon is not a static, but a dynamic formation. 

Value orientations and ethnic prejudgements are regarded as: system-

forming elements, various aim levels of disposition structure of social behav-

iour of a personality (Yadov 1994, 39). Ethnic prejudgements are the second 

level of fixed ethno-social settings ‘we-they’; value orientations are fourth, 

supreme level of social qualities of a human on the basis of basic ethnic 

directives. The process of sense formation is basic in relation to value ori-

entations and ethnic prejudgements. Value orientations are a result of the 

sense formation process, ethnic prejudgements are its process demonstration 

and state. Value orientations and ethnic prejudgements are system-forming 

elements of the structure of ethnic self-consciousness of a person
7
.Thus, value 

orientations and ethnic prejudgements are considered as the system elements 

which are interrelated and interdependent. If identity is a “complicated 

phenomenon, complex psychic reality, including mythological and contempo-

rary levels of conscience, individual and collective, ontogenetical and 

sociogenetical bases” (Schneider 2001, 14), then in relation to prejudgement 

we may say that “the world is alike itself in any of its points”. 

 

3 Interrelation National and Religious Identity 

 

Identity includes two subsystems: personal and social identity. The first one 

relates to self-determination in terms of physical, intellectual and ethical fea-

tures. The second one is constituted by separate identifications and deter-

mined by belonging of a human to various social categories: race, religion, 

nationality, gender, etc.
8
 

                                                 
7 See: (Shomanbaeva 2007) 
8 See: (Jakubovská 2005) 
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According to H. Tajfel, personal and social identities are two poles of one 

bipolar continuum
9
. Let’s classify the types of identity, based on historical 

periods, each of which had its own identification object. In many theoretical 

sources, first form of identity is called as the result of elementary identifica-

tion – cosmological. Object of identification is all the surrounding of a hu-

man. “I am the whole world”. Gradually and successively, identification 

formed the tendency to cooperation, and the necessity of cooperation was de-

veloping the identification, raising it from biological level to social one. That 

time was characterized with spatial-temporal determination of private life, 

distinct limitation of the circle of activity, and independence of actions and 

evaluations were practically impossible then. However, first elements of iden-

tity were starting to form already. According to M. K. Zakovorotnaya, they 

included conformity of personality to ideal, comprehending the internal “I”, 

joining to spiritual life (Zakovorotnaya 1999, 19-20). 

In the book Evolution of Identities
10

, not only the existing scientific views 

on human identity are considered, but also the psychological problems typical 

for our time. This work showed that both new and traditional forms of iden-

tity are sourced from one of fundamental – religious identity. Since the an-

cient times, it formed human’s apprehension of himself and his place in the 

society, and it continues to do it in changed forms. 

“Religious identity is a category of religious conscience containing 

realization of belonging to ideas and values which are normally called reli-

gious in that culture, as well as realization of belonging to a certain form of 

religion and religious group” (Religious Studies. Encyclopaedia 2006). Per-

son’s religious identity is a complex multi-component phenomenon. The no-

tion of religious identity may be considered and studied on the basis of the 

components of religious identity of person: self-identification, religious world 

view, religious motivation, religious behaviour and religious feelings. 

Religious identity and religious behaviour are inherent to human since 

emergence of the mankind. When human pushes religion out of his con-

science, he recurs to it unconsciously. The Soviet history of atheism chose, as 

ideological direction, deification of revolution leaders instead of the god. And 

the today’s society doesn’t deify leaders, but iconizes beauty, health, wealth. 

                                                 
9 See: (Schneider 2001, 46) 
10 See: (Krylov 2010) 
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Refusing from religious actions, human invents his everyday rituals which 

insensibly include watching TV, going to cinema or even family quarrels. 

Confession is substituted with virtual finding of something attractive, ideal 

communication, or shopping centers start to play the role of temples. 

Religious identity, being the primordial identity, as gender and racial types 

of identities, experienced traditional and long-time development process, as 

distinct from situational identities. The religious component always played an 

important role in self-determination of peoples, ethnos and nations. Conflicts 

of ancient and medieval states were also collisions of gods. In many cases, to 

some extent, religious tradition dictates future integrations of economical or 

political aspect, resulted in formation of nation states. The modern states in 

Europe, Asia growed from religious communities determined by religious 

self-consciousness. In XIX century, Islam, Buddhism, Catholicism played an 

important role in legitimation of new nations in Asia, Middle East, Latin 

America. However, it should be noted that modern nations were formed not 

only due to breakthrough from religious communities, but sometimes through 

negation of that continuum. Values based on individual liberty proposed new 

commonness predominating over ethnic and religious links. 

Gradually, religious determination of identity stands back, historicity be-

comes a central factor in establishment of identity: personal historicism, indi-

vidual life design are formed, as well as emancipation policy as a life model 

taking into account of the goals of future. 

Going from religious identity, the world directs towards national, cultural, 

civilization identity, affirming the own value in the conditions of pressure of 

the Western universalism on the way of globalization and modernization. The 

further progress of historical development leads to disturbing of stability of 

social structure, increasing of social mobility, tending to autonomy. Universal 

tradition comes instead of marital and local traditions, with more successful 

organizational form – national state form of administration. Profession, work, 

quarry, cognition in national language become the most important compo-

nents of identity in the New Time. 

Among such social philosophic notions as social relations, social philo-

sophic knowledge, self-organization and self-development of the society, the 

notion of identification, both social and religious, take a very specific place, 

especially in the periods of destroying the established system of world-view 

values and methodological reference points, habitual mechanism of transla-

tion of cultural values. Sometimes, even in the process of formation of a na-
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tional state, the most important role is played not by the stock inherited from 

religious identity, by the situational process integrating for formation of na-

tion building. Such specific way in history can be seen in formation of the 

American nation: “…perception by the Americans of their own national iden-

tity varied throughout the whole history of USA. Only in the eighteenth cen-

tury, the British immigrants started to identify themselves not just as their 

colonies, but as a country where those colonies were founded. After acquiring 

independence, the apprehension of American nation emerged and strength-

ened in the nineteenth century. After the Civil War, the notion of national 

identity became prevailing and American nationalism came to full flower. In 

1960s, however, perception of national identity tended to decline, endangered 

by subnational, binational and transnational identities” (Huntington 2004, 16). 

 Formation of national identity shows that it is closely linked not only with 

religion and history of nation, but also with the force of unity that held the 

whole nation together throughout its history. But in order to mature to a na-

tional idea, the interest should go through the stage of acquiring national iden-

tity, which most important element is the attitude to the history of the own 

country: “The tragic circumstances of September 11, 2001, returned the iden-

tity to USA. Till the Americans think that their country is endangered, na-

tional identity remains very high. If the feeling of danger dulls, other identi-

ties again override the national identity” (Huntington 2004, 16). 

Among the basic features of national identity, as collective, the following 

is allocated: presence of collective force displayed in the effort to reform the 

society, belief in ideals, feeling of confidence that “We can”; specific features 

of predominant religious doctrine and ideology; specific features of historical 

prospects of group, material means, collective time perception, collective life 

plan; common historical past; biosocial experience; common feelings and 

ideas shared by all members of group, psychological features of the popula-

tion, etc. (Zakovorotnaya 1999, 27). 

In other words, the existence of this identity requires constant intension of 

the organization (in this case, a national state) for reproduction of national 

identity. A national state continuously reproduces the forms of such identity – 

the national history (standardized and approved by autocratic elite), national 

currency, national army, national education service, national legal system, 

national scientific community, national language. Through these institutes, 
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national project goes from above down, convincing the whole society in 

unity.
 11

 

Growth of national self-consciousness can be presented also as a defensive 

reaction to standardization of social life. Cultural multiformity and national 

originality are endangered today, somebody tries to impose some uniform 

model, as the only correct one, to the mankind, to level all its diversity 

according to one stencil. The growing anti-globalist tendencies are related to 

the fact that people don’t want to be representative of some common faceless 

world, but rather want to be carriers of specific ethnocultural, national 

community (Batyrev 2009, 4). 

National or national-state identity is formed not only on the basis of differ-

entiation of own and other’s (foreign) features, but also on understanding of 

historical, civilization interests. It can be observed by the practice of nation 

building of the states that each country, even small and artificially created 

one, has its own national interest. Because national idea is formed, fixed and 

developed historically, passing on to generations and reflecting ‘optimum 

measure of tradition and modernization’. History of statehood is the history of 

national idea. 

 

4 Conclusion 
 

The present day identity crisis is accompanied with transformation of identifi-

cation factors, changes in the structure of both individual and collective iden-

tity. New institutes important for identification are emerging, forgotten ar-

chaic ones are regenerated. Identity becomes more complicated, modular, 

changing, often uncatchable. 

Knowledge determining identity is historical in substance, because they 

are stable characteristics relevant to identity are displayed in facts, events, 

actions, etc. conditioned by time. Characteristics of identity are rooted in the 

past, displayed in the present and correlated with future, generating certain 

expectations. In these terms, we can state that identity is not given to human, 

it is assigned to human (Fichte), its development is subject to discussion not 

in terms of ‘formation’ but in terms of ‘achievement’. It is not created by 

                                                 
11 See. (Jakubovská 2011) 
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somebody’s “ego”, is not somebody’s possession; it is rather a universal 

awakening which every human can get in. 

Searching for outcome from the global crisis of identity is realized in sev-

eral directions: construction of new identity on the basis of general cultural 

values, cultural universals and return to traditional forms of identity. Inter-

disciplinary approach to the study of the identity problem allowed to use 

heuristic opportunities of such sciences as psychology, sociology and culturo-

logy. 
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DVE POŇATIA HOBBSOVEJ MORÁLNEJ 
FILOZOFIE – „ETIKA“ A „TEÓRIA 

POVINNOSTÍ“ 
 

Vladimír Manda 
 

Two forms of Hobbes Moral Philosophy – “Ethics” and “Theory of Duties” 

Abstract: The paper is in the line with the intention of scientific symposium focused on 

the issues of civil responsibility. The main issues of this paper are not today's civil 

obligations, but the civil obligations seen through the prism of one of major philoso-

phical-political concepts of early modern age. At the centre of our interest there is T. 

Hobbes's concept of civil duty. It is known that Hobbes makes a distinction between 

ethics as a theory of “moral behaviour” in the natural state of man and the theory of 

responsibility which refers not to the natural state of man but to the citizen’s behav-

iour in the state. The ambition of this paper is to clarify the basic conceptual differ-

ences between Hobbes's understanding of ethics and the theory of responsibilities, 

and, at the same time, to reveal the reasons why Hobbes uses two distinct moral theo-

ries – the moral theory of man and the moral theory of citizen. 

Keywords: state of nature, human being, citizen, morality, ethics 

 

Úvod 

 

Thomas Hobbes (1588 – 1679) patrí k zakladateľom a súčasne k najvýznam-

nejším predstaviteľom morálno-politickej filozofie v období ranného novo-

veku. Do povedomia odbornej, ale aj širšej verejnosti sa nezmazateľne zapísal 

nielen svojimi tvrdeniami o tom, že človek je človeku vlkom (homo homini 

lupus) alebo že človek v prirodzenom stave žije vo vojne všetkých proti všet-

kým, (bellum omnium contra omnes), ale aj tým, že sa ako prvý postavil proti 

celej filozofickej a náboženskej tradícii v otázke prirodzenej podstaty člo-

veka. Človek sa nerodí ako zoon politikon a nerodí sa ani so sociálnym pu-
dom, ktorý by ho prirodzene priviedol do politickej formy života alebo presne 

povedané, do civil state. Život v politickej spoločnosti alebo v štáte si od pri-
rodzeného človeka vyžaduje, aby sa naučil žiť podľa zákonov politickej spo-

ločnosti, a ako hovorí Hobbes, niektorí sa to nenaučia ani počas celého svojho 

života. 
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 Jedným z problémov, na ktorý sa neustále sústreďuje pozornosť odbornej 

verejnosti je Hobbesova morálna filozofia. Mnohé spory medzi interpretmi 

jeho morálnej filozofie sú vyvolané čiastočne nielen nejasnosťou textov, ale 

často aj snahou o jednoznačné „zaškatuľkovanie“ Hobbesa do schém jestvu-

júcich morálnych teórií. V tomto zmysle, často hlavnou úlohou interpreta nie 

je pochopiť to, čo Hobbes tvrdí, ale skôr nájsť takú interpretáciu, ktorá by ho 

zakomponovala do jestvujúcich etických konceptov. Hobbesova morálna filo-

zofia sa tradične interpretuje dvomi protikladnými spôsobmi. Jedna skupina 

prezentuje jeho etiku ako egoistickú a druhá ako deontologickú (Deigh 1996, 

33), (Harvey 2009, 49). Novšou interpretáciou Hobbesovej etiky je koncepcia 

voluntaristickej etiky (Harvey 2009).Významným aspektom Hobbesovej 

morálnej filozofie je to, že u neho nachádzame dve rozdielne teórie morálky. 

„Etiku“, ako teóriu platnú pre prirodzený stav človeka a teóriu občianskych 

povinností, alebo civil philosophy, platnú pre politickú formu súžitia (Hobbes 

2009, 61). Viacerí interpreti to chápu tak, že Hobbes má fakticky len jednu 

morálnu teóriu a tou je teória povinností alebo tzv. inštitucionálna etika, 

pretože len v rámci štátu možno hovoriť o všeobecne platných hodnotách. 

Etika ako teória morálky v prirodzenom stave nie je možná lebo v ňom žiadne 

spoločné hodnoty neplatia. Iní interpreti Hobbesovu etiku a teóriu povinností 

vysvetľujú ako jednu teóriu, pričom v zásade medzi nimi nediferencujú.
1
 

Ďalší autori danú diferenciu reflektujú a snažia sa ju vysvetliť. Napríklad E. 

H. Sneath rozlišuje formy morálnej teórie na etiku opierajúcu sa o rozum 

a prirodzené zákony a etiku opierajúcu sa o vôľu vládcu alebo inštitucionálnu 

etiku (Sneath 1898, 30-35). R. Tuck hovorí o etike ako o morálnej filozofii 

a o teórii povinností ako o občianskej filozofii. Zdôrazňuje, že Hobbes vlastne 

oddelil etiku od politiky a nastúpil tak cestu nekonvenčného, „bludárskeho“ 

pohľadu na etiku (Tuck 1996, 178). 

V našom príspevku sa pokúsime, v prvom rade, osvetliť obsah uvedených 

rozdielnych morálnych teórií a na danom základe posúdiť či Hobbes skutočne 

operoval v zásade jednotnou morálnou teóriou alebo je jeho morálna teória 

                                                 
1 Uvedeným spôsobom postupuje napríklad M. Oakeshott vo svojej práci Hobbes on Civil 

Association, kde sa zameriava predovšetkým na rôzne interpretácie prirodzených záko-

nov a ich statusu ako zákonov skúmajúc či sú pre nás len radou rozumu alebo majú 

v sebe aj morálnu povinnosť. Vzhľadom na to, že prirodzené zákony sú, podľa neho, jad-

rom Hobbesovej morálnej teórie, diferenciu medzi etikou a teóriou povinností v podstate 

nereflektuje. 
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rozdelená na dve odlišné teórie v závislosti od toho či ide o prirodzený alebo 

politický stav alebo či daný problém nie je potrebné chápať tak, že Hobbes 

má len jednu morálnu teóriu, t.j. teóriu občianskych povinností, pričom 

„etika“ vo svojom obsahu opisuje len rôzne formy konania človeka 

v prirodzenom stave, ktoré v prísnom slova zmysle nemajú povahu morál-

neho konania. 

 Výklad Hobbesovej morálnej teórie je hneď v počiatkoch skomplikovaný 

jeho nejednotným zaradením etiky do systému vied. V rozdelení vied, ktoré 

Hobbes uvádza vo svojom Leviathanovi, je etika jednoznačne zaradená do 

systému prírodnej filozofie, ktorej hlavným predmetom je skúmanie rozma-

nitých pohybov prirodzených, t.j. prírodou stvorených telies. Predmetom 

etiky je potom skúmanie dôsledkov plynúcich z ľudských žiadostí. (Hobbes 

2009, 61). V danom delení je teória o občianskych povinnostiach alebo ob-

čianska filozofia kvalitatívne odlišná od etiky, pretože skúma vlastnosti telies, 

ktoré boli človekom dobrovoľne vytvorené. V danom delení je súvislosť me-

dzi etikou a teóriou občianskych povinností súvislosťou historickej násled-

nosti. Občianske povinnosti nasledujú časovo po etike. Okrem toho je medzi 

etikou a teóriou povinností aj kauzálna súvislosť, pretože je to práve „etické 

správanie“ sa človeka v prirodzenom stave, ktoré vyvoláva potrebu vzniku 

umelého stavu, vzniku štátu a občianskych povinností. 

 Hobbes má aj druhé delenie vied, ktoré je obsiahnuté v práci O telese. 

Táto práca vychádza v roku 1655 a v anglickom preklade až 1656, t.j. 4 roky 

po Leviathanovi. V danej práci Hobbes jednoznačne konštatuje, že etika ako 

aj učenie o občianskych povinnostiach sú len dve časti filozofie občianskej, 

t.j. filozofie, ktorá pojednáva o „umelom“ alebo človekom zámerne vytvore-

nom telese, t.j. o štáte (Hobbes 1988a, 42). Hobbes v danej súvislosti argu-

mentuje, že k pochopeniu vlastností štátu a teda aj k pochopeniu občianskych 

povinností je potrebné najprv poznať duchovné vlohy, city a mravy človeka, 

čo je obsiahnuté v etickej filozofii (Hobbes 1988a, 42). Ako z uvedeného 

vyplýva, napriek faktu, že Hobbes vo svojej práci O telese zmenil status etiky 

z filozofie prírodnej na filozofiu občiansku, ich vecný obsah a zameranie ne-

zmenil a nezmenil sa ani ich kauzálny vzťah. 

Bez toho, aby sme daný aspekt Hobbesovho učenia rozvíjali do hĺbky je 

potrebné v danej súvislosti konštatovať, že Hobbes tu fakticky narazil na 

problém, ktorý z pohľadu princípov jeho filozofie nebol celkom riešiteľný. 

Človek v prírodnom stave je aj podľa Hobbesovho chápania predovšetkým 

prírodným telesom, telesom stvoreným prírodou a dokonca nesociálnym 
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telesom. Na tomto základe skúmanie človeka ako prírodného telesa spadá 

jednoznačne do prírodnej filozofie. Problémom človeka ako prírodného telesa 

je ale to, že jeho „umiestnenie v prírode“ nie jeho konečným „umiestnením 

v univerze“. Hnaný rozpormi svojej prírodnej podstaty je nakoniec nútený 

vytvoriť pre seba „nové umelé miesto v univerze“, t.j. civil state. „Ľudské 

prírodné teleso“ je svojimi prírodnými podmienkami života a najmä „vojnou 

všetkých proti všetkým“ nútené sa svojej prírodnosti zbaviť a nahradiť ju 

„sociálno-politickou“ podstatou, individuálne žiadosti nahradiť občianskymi 

povinnosťami, ktoré si musí osvojiť. Z uvedeného plynie, že medzi prírodnou 

a naučenou sociálno-politickou podstatou človeka je nevyhnutný vzťah, 

v rámci ktorého je prírodná podstata človeka len predstupňom jeho sociálno-

politickej podstaty. Etika ako veda o dôsledkoch pôsobenia žiadostí ukazuje 

na potrebu nevyhnutnej premeny prírodných podmienok na politické, t.j. 

ukazuje na nevyhnutnú potrebu občianskej etiky. Ich vzájomný vzťah má 

povahu genetického, vývojového vzťahu, ale takéto vzťahy Hobbesova 

mechanisticko-geometrická metóda poznania neumožňovala jednoznačne 

interpretovať. To je, podľa nás dôvod, prečo Hobbes interpretoval status etiky 

nejednoznačným spôsobom. Okrem toho je možné v danej súvislosti upozor-

niť aj na to, že Hobbes sám chápal prírodnú podstatu človeka ako základ 

a východisko pre pochopenie toho, ako má byť usporiadaná politická spoloč-

nosť (Hobbes 1988a, 42). Politická spoločnosť má byť prispôsobená akoby 

nemennej ľudskej prirodzenosti, hoci hovorí o potrebe osvojiť si druhú pod-

statu pre život v politickej spoločnosti (Hobbes 1988c, 134). 

 

Etika 
 

Obsahové vymedzenie etiky, podobne ako aj jej zaradenie do systému pozna-

nia, nie je jednoznačné a umožňuje viacero interpretácií. V Leviathanovi 
Hobbes vymedzuje predmet etiky ako skúmanie dôsledkov ľudských žiadostí, 

passions (Hobbes 2009, 61). V práci O telese vymedzuje predmet etiky ako 

skúmanie ľudských duchovných schopností, citov a mravov (Hobbes 1988a, 

42). Ak platí prvé vymedzenie predmetu etiky, potom vlastne etika nie je nič 

iné ako opis konania človeka v prirodzenom stave poukazujúc na skutočnosť, 

že nevyhnutným dôsledkom ľudských žiadostí a predovšetkým rozhodujúcej 

žiadosti zameranej na sebauchovanie v podmienkach prirodzeného stavu je 

stav vojny všetkých proti všetkým. Stav vojny nutne vyúsťuje do všeobec-
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ného strachu o život a je to práve tento strach o život, ktorý človeka núti 

opustiť svoje prirodzené právo na všetko a vytvoriť „umelú“ formu súžitia. 

Druhé vymedzenie etiky obsiahnuté v práci O telese sa síce javí širšie, ale vo 

svojej podstate objasňovanie ľudských duchovných schopností, citov a mra-

vov je len iným „prerozprávaním“ toho, ako sa človek v prirodzenom stave 

nutne dostáva do stavu vojny všetkých proti všetkým a tým k nutnosti zbaviť 

sa prirodzeného stavu. 

Či už zoberieme do úvahy prvé alebo druhé vymedzenie etiky a obme-

dzíme ho na vecné vysvetlenie dôvodov, prečo človek musí opustiť priro-

dzený stav a vytvoriť politickú spoločnosť, natíska sa otázka, v čom je vlastne 

táto etika „etická“? Prečo vlastne Hobbes nazýva teóriu objasňujúcu nutnosť 

vzniku politickej spoločnosti z prirodzeného stavu etikou? Veď vznik stavu 

vojny a následná nutnosť vzniku politickej spoločnosti je okrem iného dô-

sledkom práve toho, že v prirodzenom stave žiadna všeobecne platná hodnota 

dobra alebo zla nie je, a teda etika v klasickom slova zmysle, ako učenie 

o dobre a zle, ktoré by mal človek vo svojom konaní dodržiavať tu nepripadá 

do úvahy. Na strane druhej, ale nie je možné prehliadnuť fakt, že Hobbesova 

etika ako učenie, ktoré v konečnom dôsledku ukazuje na nutnosť vzniku poli-

tickej spoločnosti je aj učením o poznaní jedného všeobecného pozemského 

dobra a tým je mierové súžitie ľudí. V určitom momente vývoja človeka 

v prirodzenom stave sa u Hobbesa objavuje problematika prirodzených záko-

nov, ktorá je akoby vyvrcholením a rozvinutím poznania človeka v prirodze-

nom stave. „Objavenie sa“ prirodzených zákonov ukazuje, že bellum omnium 

contra omnes nie je jediným plodom prirodzeného stavu, ale že ďalším dô-

sledkom rozvoja ľudského poznania je pochopenie podstaty prirodzeného 

stavu a tým aj pochopenie nutnosti jeho odstránenia. Hobbes definuje priro-

dzené zákony ako príkazy alebo predpisy rozumu ukazujúce človeku cestu k 

mieru a tým aj k možnosti realizácie základného pudu alebo žiadosti po ži-

vote. (Hobbes 2009, 91). 

 

Prirodzené zákony 

 

Problematika prirodzených zákonov v Hobbesovej teórii je tiež zdrojom roz-

manitých interpretácii a sporov medzi etikmi. V zásade možno súhlasiť 

s názorom Dunninga, ktorý konštatuje, že Hobbes bol asi prvý kto výz-

namným spôsobom oddelil moralitu od legality (Dunning 1921, 276). Podľa 



Vladimír Manda  

80 

Hobbesa, prirodzené zákony ako rozumové odporúčania nie sú v podstate 

zákonmi a preto nemajú legálnu povahu. Z pohľadu nami skúmanej otázky je 

dôležité, že človek až objavením prirodzených zákonov prichádza k poznaniu 

„prvého všeobecného dobra“ slúžiaceho ľudskému životu, ktorým je, podľa 

prvého prirodzeného zákona, mierové súžitie ľudí. Až v tomto bode vývoja 

človeka v prirodzenom stave možno hovoriť o etike ako morálnej teórii. 

Hlavným dôsledkom ľudských žiadostí, z pohľadu etiky, je práve odhalenie 

všeobecne platných hodnôt, ktoré človeku ukazujú ako, akým spôsobom rea-

lizovať žiadostivosť po seba-uchovaní tak, aby tým nebolo bránené druhému 

človeku realizovať jeho život. Podľa Hobbesa, všetky morálne teórie sa oby-

čajne zhodovali vo vyzdvihovaní určitých cností a v zdôrazňovaní potreby 

konania dobra a odmietania zla. Treba však poznamenať, že všetky teórie len 

hromadili slová, pretože neboli schopné ukázať a zhodnúť sa na tom, v čom 

vlastne dobro človeka spočíva. „Nezobrali v úvahu, že kladná hodnota kona-

nia človek spočíva v jeho zameraní na mier a záporná hodnota jeho konania 

smeruje k rozbrojom. Preto ich morálna filozofia je mravnému zákonu 

vzdialená a je v sebe nesúdržná“ (Hobbes 1988c, 170). Hodnota mieru je 

prvou morálnou hodnotou, pretože nie je individuálnou, ale spoločnou hod-

notou zjednocujúcou mnohé ľudské indivíduá. Je to základná hodnota regu-

lujúca ich vzájomné vzťahy a preto jej plným právom patrí aj prívlastok mo-

rálnej hodnoty. Sám Hobbes vo svojej práci O občanovi, keď sumarizuje 

povahu prirodzených zákonov zdôrazňuje ich racionálnu povahu a to, že člo-

veku ukazujú ako má konať aby bol život človeka uchovaný. Hobbes na po-

čiatku vôbec nezdôrazňuje morálnu povahu prirodzených zákonov. K tomu sa 

dostáva až v záverečnom hodnotení prirodzených zákonov. V §31 konštatuje, 

že „všetci spisovatelia sa zhodujú v tom, že prirodzený zákon je to isté čo 

zákon mravný“ a vzápätí píše: „presvedčme sa o tom, že je to pravda“ 

(Hobbes 1988c, 169). V následnej argumentácii Hobbes prichádza k záveru, 

že jadrom stavu vojny v prirodzenom stave je individuálna rozdielnosť 

v chápaní dobra a zla a prekonanie vojny si vyžaduje spoločne uznávané 

dobro, ktorým je mier. Ak je mier spoločným dobrom, potom aj všetky pro-

striedky vedúce k mieru akými sú skromnosť, spravodlivosť a charita, ktoré 

sú pre mier nevyhnutné, sú dobrými mravmi alebo zvykmi a teda sú to cnosti. 

Prirodzený zákon tým, že učí ako dosiahnuť mier, učí dobrým mravom alebo 

cnostiam a preto je to aj mravný zákon (Hobbes 1988c, 169). 

 Zvláštnou črtou Hobbesovho chápania etiky, ktorej jadrom sú prirodzené 

zákony ukazujúce ako je možné dosiahnuť mier je to, že človeka zaväzujú 
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vždy len vo svedomí, in foro interno, a len niekedy aj vo vonkajšej činnosti, 

in foro externo, pokiaľ tým neohrozí svoj život (Hobbes 1988c, 168). Človek 

sa stáva morálnou bytosťou ako náhle je vnútorne pripravený, odhodlaný pl-

niť prirodzené zákony. Vnútorná pripravenosť konať podľa prirodzených zá-

konov je stálou vnútornou snahou o ich realizáciu, takže akonáhle by to von-

kajšie podmienky umožnili, človek by konal morálne aj in foro externo. Do-

konca dodržiavať prirodzené zákony je, podľa Hobbesa, ľahkou záležitosťou, 

lebo to znamená uznávať ich vo svedomí a snažiť sa o ich realizáciu. Takýto 

človek je morálny a spravodlivý (Hobbes 1988c, 169). Dôraz s akým Hobbes 

vyzdvihuje pripravenosť človeka konať podľa prirodzených zákonov len vo 

svedomí a nie ich aj prakticky uplatňovať je podmienený predovšetkým tým, 

že v prirodzenom stave, napriek tomu, že človek pozná prirodzené zákony, 

nekoná podľa nich predovšetkým preto, že v danom stave nemá istotu, že aj 

ostatní budú prirodzený zákon dobrovoľne dodržiavať. Na niektorých mies-

tach Hobbes uvádza aj iné dôvody. Jedným z nich je napríklad to, že „ľudia 

nie sú schopní sa oslobodiť od nerozumnej žiadostivosti, pod vplyvom ktorej 

sa snažia o dosiahnutie prítomného dobra a nie o dosiahnutie dobra budú-

ceho“, ktoré je späté práve s rozumnou žiadosťou, t.j. s prirodzeným zákonom 

(Hobbes 1988c, 167, 170). Iným významným dôvodom nemožnosti ich 

praktickej realizácie je najmä to, že už pri prvej snahe o praktickú aplikáciu 

prirodzených zákonov na konkrétny prípad by vznikol spor o interpretáciu 

zákona. A keďže v prirodzenom stave neexistuje uznávaná osoba, ktorá by 

bola poverená ich výkladom v konkrétnych prípadoch, z toho plynie, že 

každý je ich oprávneným interpretátorom a stav vojny je opäť nevyhnutný 

(Hobbes 1988c, 165). Preto neprekvapuje, že Hobbesov prirodzený človek sa 

nerozhoduje pre vytvorenie politickej spoločnosti na základe svojho 

svedomia, t.j. svojej pripravenosti konať morálne, ale na základe prírodného 

strachu z násilnej smrti. Strach z násilnej smrti všeobecne rozšírený v pri-

rodzenom stave je tým fenoménom, ktorý núti indivíduá uznávať prirodzený 

zákon nie len vo svedomí, ale ho aj prakticky realizovať. 

 Ako vyššie naznačená analýza obsahu Hobbesovho chápania etiky uka-

zuje, etika sa koncentruje na poznanie tzv. prirodzených zákonov, ktoré člo-

veku ukazujú ako je možné dosiahnuť mierovú formu súžitia. Tieto priro-

dzené zákony vyzdvihujú hodnoty všeobecnej platnosti a sú ľahko poznateľné 

každou rozumnou bytosťou. Hobbes dokonca nachádza zjednodušenú verziu 

prirodzeného zákona, ktorý v sebe obsahuje všetky ostatné a ktorý tvrdí, že čo 

nechceš aby tebe robili druhí, nerob ani ty im (Hobbes 1988c, 167). Ich zá-
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väznosť však končí vo svedomí človeka, lebo realita prirodzeného stavu, in-

dividuálny boj každého o vlastnú sebazáchovu, premieňa každé iné ľudské 

indivíduum na potenciálneho nepriateľa a nie na potenciálneho spoluobčana. 

Prirodzený stav sa Hobbesovi rozpadá na vonkajšiu realitu, ktorá má povahu 

bellum omnium contra omnes a na vnútornú, subjektívnu, morálnu realitu, 

kde všetci uznávajú spoločné hodnoty podmienené prirodzenými zákonmi 

a podľa vyššie uvedeného citátu sú teda „morálni a spravodliví“. Súvislosť 

medzi vonkajšou prírodnou realitou prirodzeného stavu a vnútornou morál-

nou realitou daného stavu spočíva v tom, že morálna realita je dôsledkom 

poznania povahy vonkajšej reality, pretože ani podľa Hobbesa sa človek so 

žiadnymi ideami, ani poznatkami nerodí a všetko musí nadobudnúť zo skúse-

nosti. Prirodzené zákony sú vo svojej podstate predpisy rozumu ako konať za 

účelom dosiahnutia mieru. 

 Viacerí autori charakterizujú človeka v prirodzenom stave ako egoistu, 

ktorý koná len vo svoj prospech. Dokonca, možno povedať, že najčastejšie sa 

Hobbesova morálna teória charakterizuje ako egoistická. Pokiaľ pod „egoiz-

mom“ budeme chápať jednoducho to, že človek v prirodzenom stave koná 

prírodným spôsobom v záujme svojho individuálneho života, v záujme 

svojho ega, tak ako to niektorí aj chápu, potiaľ nemožno mať proti výrazu 

egoizmu výhrady. Problémom je, že mnohí autori nemajú pod egoizmom, 

v danom prípade, na mysli fakt, že človek koná vo svojom záujme, ale majú 

na mysli morálne hodnotenie človeka.
2
 Hodnotia Hobbesovho človeka 

v prirodzenom stave podľa mier, ktoré sa na neho nevzťahujú. Tak ako to 

Hobbes na viacerých miestach vo svojich prácach zdôrazňuje, v prirodzenom 

stave nejestvuje spravodlivosť ani nespravodlivosť, ani moje, ani tvoje, ani 

dobro a zlo, lebo tu niet všeobecne platnej hodnoty, podľa ktorej by bolo 

možné konanie človeka posudzovať. Človek v prirodzenom stave nie je ani 

dobrý, ani zlý a preto nemôže byť hodnotený, ani ako morálny egoista (Hob-

bes 1988c, 139-140). Na základe našej vyššie realizovanej stručnej analýzy 

Hobbesovho chápania etiky je zrejmé, že „mimo morálna“ povaha prirodze-

ného stavu sa v plnej miere vzťahuje na jej vonkajšiu realitu, ale nevzťahuje 

                                                 
2 Niektorí autori používajú v danej súvislosti výraz „psychologický egoizmus“, pričom 

daný výraz neznamená to isté čo morálny egoizmus. Výraz „psychologický egoizmus“ 

jednoducho opisuje konanie človeka, ktoré je motivované jeho Ja alebo jeho egom (Gert 

1996, 165-167). Iní autori chápu egoizmus človeka v prirodzenom stave v morálnom 

zmysle, ako jeho negatívnu kvalitu (Gauthier 1979). 
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sa na subjektívnu stránku človeka, v ktorej dominuje uznávanie prirodzených 

zákonov. Vzhľadom na nemožnosť ich praktického uplatnenia nemôžu byť 

ani kritériom hodnotenia samotného človeka. Tam kde Hobbesov človek koná 

egoisticky, t.j. ako prírodná bytosť, tam nemôže konať ako morálna bytosť. 

Tam, kde koná ako morálna bytosť, vo výnimočných prípadoch ktorých 

existenciu Hobbes nevylučuje, tam už nie je prírodnou, ale spoločenskou by-

tosťou, bytosťou, ktorá svoje konanie koordinuje s konaním iného ľudského 

indivídua a preto už nekoná egoisticky. 

 Vyššie uvedené aspekty Hobbesovho chápania etiky naznačujú aj inú 

možnosť pochopenia jej obsahu. Ide o to, že ak budeme dôsledne vychádzať 

z Hobbesovho názoru, že predmetom etiky je poukázať na dôsledky pôsobe-

nia ľudských žiadostí, potom dôsledky sú dvojaké. Prvým, aj z hľadiska ča-

sového, sa zdá, že je dôsledok všeobecnej vojny a druhým dôsledkom je po-

znanie prirodzených zákonov. Na tomto základe by bolo možné uvažovať 

o tom, že samotná Hobbesova etika sa fakticky člení na dve časti. Prvou by 

bola etika žiadostí a jej dôsledkom je všeobecný stav vojny a druhou časťou 

etiky je etika prirodzených zákonov rodiaca sa fakticky z „etiky žiadostí“. 

Etika žiadostí vecne opisuje vonkajšiu sféru činnosti človeka, t.j. sféru kde 

vládnu individuálne záujmy a spory, kde nejestvuje spoločne platná hodnota 

ako miera posudzovania činnosti jednotlivých indivíduí čiže je to sféra, kde 

morálka v tradičnom zmysle nejestvuje. Jestvuje tu ale „morálka“ prírodno-

individualistická, meraná každým indivíduom podľa toho, ako sa mu darí si 

uchovať svoj život. Etika prirodzených zákonov už má črty skutočnej etiky, 

ale platnej zatiaľ len v subjektívnej a nie praktickej sfére človeka. Je to fak-

ticky len idea etiky. 

 

Teória povinností 

 

Vznik politickej spoločnosti je dôsledkom všeobecného strachu ľudí 

v prirodzenom stave z násilnej smrti ako dôsledku vojny všetkých proti všet-

kým (Hobbes 1988c, 176). Indivíduá sa pod uvedeným tlakom vzdávajú 

svojich prirodzených práv alebo slobody, okrem práva na sebazáchovu 

v prospech indivídua alebo skupiny indivíduí, ktorí sa stávajú politickým 

vládcom. Nejde o dohodu medzi občanmi a panovníkom či už vo forme indi-

vídua alebo nejakého skupinového vládcu a preto sa nemajú ako podieľať na 

riadení a kontrole štátu. Sú skôr subjects (poddaní) než civitas (občania). 
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Vytvorením politickej spoločnosti, ktorá nie je pokračovaním prirodzenosti 

človeka, ale je umelým výtvorom, sa všetky zásadné podmienky života pô-

vodne prirodzeného indivídua menia. Ustanovením subjektu politickej moci, 

ktorý je oprávnený vydávať a interpretovať zákony a na základe toho aj súdiť 

a trestať indivíduá podriadené zákonom štátu, začína v spoločnosti platiť 

skutočný zákon a v jeho rámci aj všeobecne platné hodnoty. Existencia sku-

točných zákonov je tak základom vzniku spravodlivosti a nespravodlivosti, 

toho čo je „moje“ a čo „moje nie je“, t. j. vlastníctva a ďalších momentov, 

ktoré sú určované zákonom (Hobbes 1988c, 189). Na uvedenom základe 

potom neprekvapuje, že predmetom civil philosophy alebo teórie povinností 

sú dva druhy povinností. Na jednej starne sú to povinnosti, ktoré prináležia 

politickej moci a na strane druhej sú to povinnosti civitas (Hobbes 2009, 61). 
Povinnosti vládcu sú, z vecného hľadiska, orientované na zabezpečenie mieru 

a bezpečnosti pre svojich občanov. Vzhľadom na povahu politického zriade-

nia, v rámci ktorého politická moc rozhoduje samostatne a nezávisle od svo-

jich civitas sa natíska otázka, ako je to so zodpovednosťou vládcu alebo poli-

tickej moci. Vzhľadom na to, že politická moc neuzatvorila dohodu 

s občanmi, nemá voči občanom žiadne povinnosti v pravom slova zmysle, 

pretože povinnosti plynú z dohody. Politickú moc jej občania nemôžu ani 

súdiť. Panovník je fakticky viazaný alebo jeho povinnosti plynú len z priro-

dzených zákonov a pokiaľ je veriaci, o čom Hobbes nepochybuje, tak je zod-

povedný len voči Bohu, ale nie voči svojim občanom (Hobbes 2009, 231). 

 Inak je to s povinnosťami občanov. Občania sa zaviazali, svojou dohodou 

medzi sebou, poslúchať politickú moc, na ktorú previedli svoje prirodzené 

práva a preto sú viazaní poslušnosťou voči panovníkovi, v prvom rade, 

v morálnom zmysle. Ich rozhodnutie vytvoriť politickú moc bolo dobrovoľné 

a preto aj ich poslušnosť panovníkovi má povahu morálnej povinnosti. 

 

Svedomie občana 

 

Z hľadiska morálneho aspektu je dôležité si uvedomiť, že podľa Hobbesa sú 

pre občanov skutočne záväzné len povinnosti plynúce zo zákonov štátu. Po-

vinnosti, ktoré by plynuli z presvedčenia indivídua, z jeho svedomia, by pre 

občana mohli byť záväzné len in foro interno, ale nie in foro externo. Zákony 

štátu sú fakticky vonkajším, objektívnym, verejným a všeobecne platným 

svedomím občanov. Hobbes je presvedčený o tom, že platnosť iných hodnôt a 
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noriem v štáte než tých, ktoré vydáva politická moc by nutne viedlo 

k rozpadu štátu a návratu do stavu prirodzeného. Tu je dôvod toho, prečo 

Hobbes hovorí o neobmedzenej moci panovníka. Neobmedzená moc panov-

níka neznamená svojvoľnosť jeho moci, ale to, že v rámci štátu je jediným 

zdrojom zákonov, ako aj to, že v štáte nemôže existovať pre občanov nejaký 

vyšší zákon. Preto je Hobbesov panovník „zákonodarcom“ aj vo sfére nábo-

ženských teórií alebo všeobecne, v oblasti akýchkoľvek názorov dotýkajúcich 

sa mieru v štáte. Výnimku tvoria len tvrdenia tých vied, ktoré sa nijakým spô-

sobom nedotýkajú otázok mieru, napríklad tvrdenia geometrie. Ak by naprí-

klad tvrdenie geometrie o tom, že súčet uhlov v trojuholníku sa rovná dvom 

pravým uhlom bolo v rozpore so záujmom vládnucej politickej sily, knihy 

geometrie by sa pálili (Hobbes 2009, 74). Občan štátu sa môže svojho sve-

domia držať len tam, kde zákony štátu mlčia (Hobbes 2009, 153). 

 Pri hlbšom skúmaní rozporu medzi individuálnym svedomím človeka 

a verejným svedomím štátu reprezentovaným platnými zákonmi štátu 

sa v určitom zmysle opakuje situácia podobná tej v prirodzenom stave. Sféra 

subjektívneho života občanov reprezentovaná ich individuálnym svedomím 

sa nemôže realizovať vo vonkajšej sfére, kde platia politické zákony. Ak 

v prirodzenom stave vonkajšia sféra života človeka mala podobu vojny všet-

kých proti všetkým, pretože individuálne záujmy ľudí s ich rozpornosťou 

dominovali tejto vonkajšej sfére, tak subjektívna sféra reprezentovaná priro-

dzenými zákonmi, naopak, bola sférou jednoty v tom smere, že vo svedomí 

všetci uznávali prirodzené zákony. V politickej spoločnosti dochádza k urči-

tému prevráteniu pôvodných pomerov v tom zmysle, že sféra všeobecnej 

platnosti a jednoty je vo vonkajšej sfére, kde platí zákon spoločný pre 

všetkých občanov a naopak subjektívna sféra, sféra svedomia sa stáva sférou 

rozmanitých individuálnych predstáv. Celý tento zvláštny prevrat individuál-

neho na všeobecné a naopak je v danom prípade vyvolaný najmä tým, že vše-

obecne platné zákony, zákony štátu sú vlastne individuálnou vôľou vládcu 

povýšenou na platnosť zákona. Zákon nie je všeobecný v tom zmysle, že by 

v sebe vyjadroval skutočnú vôľu všetkých a tým by v sebe zovšeobecňoval 

vôľu indivíduí. Vzhľadom na to, že občania sa nijako nepodieľajú na for-

mulovaní všeobecne platného zákona dochádza k tomu, že individuálna vôľa, 

svedomie občanov sa dostáva do protirečenia k všeobecne platnému zákonu. 

 Občania zbavení možnosti podieľať sa na formovaní všeobecne platných 

zákonov sa stávajú skôr politickými poddanými panovníka a preto nie je ná-

hodné, že Hobbes častejšie používa pre občanov štátu výraz subjects než vý-



Vladimír Manda  

86 

raz civitas. Uvedený vzťah občanov k politickej moci sa odráža aj 

v Hobbesovom presvedčení, že politická moc bez ozbrojenej moci je odsú-

dená na zánik. Panovník, na ktorého občania previedli svoje prirodzené práva 

sa na ich „morálne kvality“ nijako nespolieha a preto sú hlavným nástrojom 

presadzovania jeho zákonov najmä tresty, aj keď je nutné podotknúť, že Hob-

bes sa zmieňuje aj o potrebe vzdelávania a výchovy občanov k poslušnosti 

zákonom. Nie nadarmo Oakeshott nazýva Hobbesovu morálnu teóriu teóriou 

„skroteného človeka“ (Oakeshott 1975, 127). 

 Ako sa ukazuje Hobbesova teória povinností občanov poslúchať platné 

zákony je skôr obhajobou mocenského vynucovania poslušnosti, než morál-

nou teóriou. Z pohľadu Hobbesa a jeho princípov je však povinnosť občanov 

poslúchať zákony panovníka ich hlavnou morálnou povinnosťou jednoducho 

preto, že na neho dobrovoľne previedli svoje prirodzené práva a tým súčasne 

súhlasili s tým, že to bude panovník, ktorý svojimi zákonmi bude určovať ich 

konkrétne práva a povinnosti. To, že svoje prirodzené práva alebo slobodu
3
 

previedli na panovníka pod tlakom strachu z násilnej smrti nie je pre Hobbesa 

dôvodom k tomu, aby ich rozhodnutie neplatilo alebo bolo považované za 

neslobodné. Preto má ich rozhodnutie zriecť sa svojich prirodzených práv aj 

morálnu povahu a k tomu, aby poslúchali zákony vládcu ich vedie nie len 

strach pred trestom z porušovania zákonov, ale mal by ich k tomu viesť aj 

prirodzený zákon v ich svedomí, ktorý hovorí, že dohody je potrebné dodr-

žiavať. 

 Z vyššie realizovaného stručného pohľadu na niektoré aspekty Hobbeso-

vej morálnej filozofie rozpadajúcej sa na etiku a teóriu povinností je zrejmé, 

že Hobbes sa od filozoficko-náboženskej tradície odklonil nielen v otázke 

ľudskej prirodzenosti, ale aj v otázke chápania morálky človeka. Tradičné 

metafyzické chápanie dobra a zla ako večných a nemenných hodnôt nenachá-

dza v Hobbesovej filozofii svoje miesto. Najvyšším dobrom sa stáva kon-

krétna pozemská hodnota mierového súžitia ľudí a tejto hodnote Hobbes pod-

riaďuje a od nej odvodzuje aj ostatné čiastkové hodnoty. Morálna filozofia T. 

Hobbesa nie je ani tak teóriou toho, aký by svet mal byť, z pohľadu nejakého 

večného dobra, ale teóriou toho, čo človek nutne musí spraviť pre to, aby mo-

hol uchovať a rozvíjať svoj pozemský život. Hobbesova etika vysvetľuje, že 

prirodzený život človeka je „osamelý, biedny, hrozný, zvierací a krátky“ 

(Hobbes 2009, 89) a preto je nutné ho zmeniť a nahradiť umelo vytvorenými 

                                                 
3 K problematike vzťahu slobody a štátu pozri aj (Sťahel 2012). 
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podmienkami života. Hoci jej súčasťou je aj teória rozumom poznaných pri-

rodzených zákonov, táto sa fakticky redukuje alebo obmedzuje len na subjek-

tívnu sféru, sféru svedomia človeka, na pripravenosť človek konať morálne. 

Ako sme už vyššie naznačili, etika má dve časti. Prvou je teória ľudského 

konania vedeného pudom alebo žiadosťou sebazáchovy a jej rozvinutou for-

mou a podobou je učenie o bellum omnium contra omnes. Z vojnovej kon-

frontácie rozdielnych a protikladných individuálnych žiadostí sa vo vedomí 

človeka formuje, na základe poznania, druhá časť „etiky“, etika prirodzených 

zákonov. Etika pudov alebo žiadostí je v protikladnom vzťahu k etike priro-

dzených zákonov. Princípom prvej je individualistický, egoistický pud po 

živote a princípom druhej je všeobecný, spoločný princíp uchovania všetkých 

indivíduí. Ich spor v rámci prirodzeného stavu nie je možné riešiť a preto je 

potrebné ho nahradiť nie prírodným, ale umelým stavom politickej organizá-

cie. 

Vzhľadom na rozmanité okolnosti, ktoré na danom mieste nie je možné 

v plnej šírke rozvíjať, Hobbes rieši spor obsiahnutý v prirodzenom stave člo-

veka nie tak, aby sa spoločná vôľa indivíduí stala platným zákonom v politic-

kom telese. Spor rieši tak, že všetci sa svojich individuálne rozdielnych vôlí 

zbavujú v prospech jednej vôle, v prospech panovníka. Hobbes tým síce for-

málne dosahuje to, že ľudia začínajú žiť v rámci všeobecne platných zákonov 

a neregulovaný boj individuálnych žiadostí a pudov je odstránený, ale jeho 

riešenie sa od prírodne mocenského zjednotenia indivíduí pod najmocnejšie 

indivíduum odlišuje len v tom, že sa najmocnejšiemu indivíduu nepodriaďujú 

pod tlakom jeho moci, ale na základe svojho vlastného rozhodnutia. Preto aj 

Hobbesova druhá morálny teória, teória povinností sa viacerým javí skôr ako 

politická a nie morálna teória, lebo v určitom zmysle vôbec nezáleží na mo-

rálnom postoji indivídua, ale len na jeho vonkajšom, zákony rešpektujúcom 

konformnom konaní. Pre takéto konanie však v plnej miere postačuje aj 

strach z trestov a moci panovníka. Ak sme vyššie uvažovali o vzťahu Hobbe-

sovej etiky a teórie povinností ako o vývojovom alebo genetickom vzťahu, 

tak na základe našej analýzy ich vzťah má povahu kauzálneho, ale nie celkom 

jasného genetického vzťahu. Etika určitým spôsobom vyvoláva potrebu ďal-

šej morálnej teórie, ktorá by protirečenia prvej prekonala. Hobbesovou odpo-

veďou je jeho teória povinností. Ich vzťah má do určitej miery aj povahu ge-

netického alebo vývojového vzťahu. Hobbesov Leviathan predsa len pred-

stavuje vývojovo vyšší stupeň usporiadania ľudského súžitia oproti prirodze-

nému stavu. 
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Záver 

 

V závere nášho príspevku je možné upozorniť na to, že Hobbes sa síce stavia 

proti tradícii prezentovanej predovšetkým Aristotelovým chápaním prirodze-

nosti človeka, ale na strane druhej, jeho vlastné rozčlenenie morálnej filozofie 

na etiku a teóriu povinností, ako aj názvoslovie etika a teória povinností, sú 

inšpirované Aristotelovým názorom. Aj Aristoteles analyzuje, vo svojej práci 

Etika, prostredníctvom cností také vlastnosti indivíduí, ktoré majú dopad na 

iné indivíduá a ich vzájomné vzťahy, ktoré jestvujú mimo politickú sféru ži-

vota. Aristoteles až následne, vo svojej práci Politika, skúma tzv. občianske 

cnosti, ktoré prináležia občanovi a tieto odlišuje od cností dobrého človeka, 

t.j. človeka, ktorý ešte nemá formu občana, t.j. príslušníka polis (Aristoteles, 

1988, 90). Hlavnými občianskymi cnosťami sú, podľa Aristotela, cnosť po-

slúchať zákony a cnosť vládnuť. Prirodzene, že obe tieto cnosti prináležia 

všetkým občanom, pretože u Aristotela, tí čo vládnu a tí čo ovládajú, nie sú 

vzájomne rozdelení a oddelení, tak ako u Hobbesa (Aristoteles 1988, 92, 93). 
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Abstrakt: Príspevok je v súlade so zameraním vedeckého kolokvia orientovaný na 

problematiku občianskych povinností, pričom pozornosť nie je zameraná na proble-

matiku dnešných občianskych povinností, ale na problematiku občianskych povinností 

cez prizmu jednej významnej filozoficko-politickej koncepcie novoveku. V centre 

nášho záujmu je koncept občianskych povinností zakladateľa novovekého filozoficko-

politického myslenia, T. Hobbesa. Ako je známe, Hobbes odlišuje etiku ako teóriu 

„morálneho“ konania človeka v prirodzenom stave od teórie povinností, ktorá sa 

vzťahuje na občana štátu. Ambíciou príspevku je objasniť základné pojmové rozdiely 

medzi Hobbesovým chápaním etiky a teórie povinností a súčasne poodhaliť dôvody, 

prečo Hobbes operuje dvomi odlišnými teóriami morálneho konania – jedna sa 

vzťahuje na človeka v prirodzenom stave a druhá na občana. 
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FILOZOFIA AKO SÚČASŤ VÝCHOVY  
K OBČIANSTVU 

 

Klement Mitterpach 

 

Philosophy as a Component of Education to Citizensship 

Abstract: The paper focuses on the relation of civics and philosophy as it appears in 

the context of the question of change the civics program should be subjected to. The 

question of the relation should start as the question of the aims of the change, rather 

than standardly asking only about the place, thematic reduction or the right propor-

tional participation of philosophy on the program. In order to attempt for true change 

of the program, the aims of the program themselves must truly attempt for change.  

Civics could therefore aim at the thinking which does not only provide reasons for the 

necessity of civil engagement and vote, but primarily mobilize the ability to analyze 

conditions of the participation and decision making. Developing the ability would be 

hardly possible along the lines of minimalization the students´ experience with 

philosophy and philosophical thinking or reducing philosophy in the program. These 

tendencies are symptoms of not only particular exclusion out of but also integration of 

philosophy into civic programs or generally symptoms of excluding questioning the 

aims of the civics itself. 

Keywords: philosophy, philosophical thinking, civics, participation, making decisions, 

integration, exclusion 

 

Dve otázky 

 

Ak by sme položili tým, ktorí sa tak či onak zaoberajú výchovou k občian-

stvu, resp. občianskou výchovou a náukou, otázku, či má filozofia svoje 

miesto v programe občianskej výchovy
1
, dočkali by sme sa zrejme skôr 

                                                 
1 V ďalšom texte budeme používať výraz „občianska výchova“, ktorým budeme chápať 

cieľ vyučovacieho predmetu „občianska náuka“, resp. náuka o spoločnosti. Je zrejmé, že 

občianska náuka, ako aj náuka o spoločnosti neašpirujú na nejakú teoretickú autonómiu, 

ale majú predovšetkým výchovné ciele, kde základným teoretickým problémom vysoko-

školského študijného programu zostáva prakticky didaktika integrácie rôznych disciplín 

a foriem ich tlmočenia v edukatívnej praxi. Komplikácie ohľadom názvu sú v súvislosti 

s občianskou výchovou a jej vysokoškolským programom chronické, a to práve preto 
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vlažne afirmatívnych ako vyslovene negatívnych odpovedí. Túto logickú 

disymetriu alternatív volíme zámerne: vlažne afirmatívna odpoveď signali-

zuje to isté ako vlažne negatívna – vlažnosť – a v tomto zmysle sú zame-

niteľné. Vyslovene pozitívna by znamenala, že občianska výchova je vlastne 

identická s filozofiou, zásadne sa od nej nelíši, podobne ako je tomu v pre-

svedčení, že je vlastne iba aktualizovanou, aplikovanou podobou filozofie. 

Vyslovene negatívna odpoveď by znamenala, že za odmietnutím miesta filo-

zofie v občianskej výchove stojí argument, ktorý mu dáva, na rozdiel od jeho 

vlažnej verzie, jeho zásadnú razanciu. Ak by vyslovene pozitívna odpoveď, 

t.j. odpoveď, ktorá neprezrádza pochybnosti, mohla byť odpoveďou zarytého 

filozofického fundamentalistu, vyslovene negatívna by bola vlastne jedinou 

odpoveďou, ktorá by otázku brala dostatočne vážne na to, aby demonštrovala 

svoj postoj zásadne. Môžeme namietať, že často sa takto tvrdohlavo a ra-

zantne demonštruje skôr skrývaná neochota k argumentácii a dialógu, a preto 

by tento razantný postoj v skutočnosti iba maskoval svoju ľahostajnosť. Tento 

hypotetický rozklad možností však nemá ambíciu odhaliť skutočnosť pre-

krytú zdaním, nejde v ňom o rozdiel autentického a neautentického postoja. 

Ide o možnosti, ktoré tu niekto má, bez ohľadu na to, či niektorú iba pred-

stiera, aby zakryl inú, alebo nie. V skutočnosti sa tu ukazuje omnoho zaují-

mavejší vzťah, kedy nepredstierame, ale predstavujeme niečo iné ako máme 

v úmysle. V tomto zmysle môže byť razantnou iba negatívna odpoveď, 

pričom jednoznačné áno by sa opieralo iba o akúsi tradičnú akademicko-

inštitucionálnu zvrchovanosť filozofie. Vyslovene negatívna odpoveď „ob-

čiankára“
2
 by znamenala, že dokázal vnímať súvislosť s filozofiou ako pre-

kážku, ktorá bez analýzy problematického vzťahu s filozofiou neumožní vô-

bec prístup k zmysluplnej koncepcii samotného programu. V skutočnosti nie 

je podstatné či túto integráciu odmietame pre dobro občianskej výchovy alebo 

                                                                                                               
lebo váhajú predovšetkým v pomenovaní svojho cieľa. Charakteristika tohto cieľa má 

často podobu zloženého súboru čiastkových cieľov, ktoré v konečnom dôsledku pred-

stavujú podobu nielen sociálne ale komplexne „integrovanej“ osobnosti. Implicitná 

dôvera v prepojenosť týchto čiastkových cieľov a je výklad sa však už nevyhnutne 

spoliehajú na určité filozoficky opísateľné presvedčenia, podobne ako sa na ne spolieha 

aj presvedčenie o tom, že je možné na konkrétneho človeka v tomto zmysle efektívne vý-

chovne pôsobiť. 
2 Napriek tomu, že ide o kolokvializmus, budeme ho používať pre zjednodušenie ako ná-

protivok „filozofa“ ako označenie pre toho, kto sa snaží pedagogicky napĺňať a expli-

kovať ciele výchovy k občianstvu. 



 Filozofia ako súčasť výchovy k občianstvu 

93 

filozofie. Dôležité je, aby tvorba takéhoto programu vychádzala z proble-

matického vzťahu, zo zakladajúceho konfliktu. V tomto zmysle by sme na-

ozaj mohli povedať, že ide o spôsob, akým je tu filozofia prítomná bez 

ohľadu na to, či sa program občianskej výchovy hlási k dejinám filozofie 

alebo nie. „Občiankár“ by v tomto prípade musel predovšetkým argumen-

tovať proti obom „vlažným“ odpovediam, teda ukázať, že integračná prax je 

iba substitúciou skutočného riešenia programu občianskej výchovy. 

Čo teda znamená spomínaná „vlažná“ afirmácia? Vlažnosť tu neznamená 

nedostatok entuziazmu. V skutočnosti tu nejde iba o ľahostajnosť voči otázke, 

ale o ľahostajnosť voči otázke ako problému. Preto sme túto kvalifikáciu vy-

pichli ako kritérium rozlíšenia možností. K symptomatike tohto postoja patrí, 

že otázkou je vlastne členenie a usporiadanie študijného programu. Filozofii 

sa tu vopred pripisuje v podstate „neškodné“ čestné miesto, aké diplomaticky 

priznáme spravidla tomu, čo sme práve odmietli. Otázkou však zostáva, čomu 

vlastne tento diplomatický krok slúži? Predpokladáme pritom, že táto otázka 

má zmysel najmä tam, kde sa integratívna snaha naozaj v dobrej viere pova-

žuje za dostatočnú odpoveď. Namiesto dobrých úmyslov by však stačilo pre-

svedčenie, že teoretické myslenie, pozornosť venovaná spôsobom sprostred-

kovania, rôznym limitom a možnostiam konkrétnych pojmových artikulácii, 

v ktorých vyjadrujeme naše každodenné presvedčenia, dôvody a hodnotenia, 

nie je téma vyhradená teoretikom, ale patrí predovšetkým budúcim pedagó-

gom, ktorí program absolvujú. Nech je postoj k filozofii akýkoľvek, vďaka 

panujúcemu presvedčeniu o teórii ako nejakej „nadstavbe“ a špecializovanej 

akademickej činnosti, je zrejmé, že ide o jeden z najmenej premyslených 

vzťahov v programe občianskej výchovy vôbec. 

Ide o presvedčenie, že jedinou alternatívou voči obsahovej integrácii fi-

lozofie by bolo fundamentalistické akademicky filozofické teoretizovanie, 

ktoré stratilo kontakt s realitou, životom, spoločenskými potrebami a pod., 

a prezrádza sa vždy v naivne filozofickej ambícii byť základom, „kráľovnou“ 

vied, a teda i vlastným jadrom občianskej náuky a výchovy. Ukazuje sa, že 

„vlažný“ integratívny postoj nie je jednoducho deficitný, ale má svoju vlastnú 

perspektívu, v ktorej vníma „neintegrovanú“  filozofiu ako naivne optimis-

tickú alebo zbytočne pesimistickú, idealistickú teóriu, ktorá si akosi senilne 

nárokuje to, čo už dávno nikto okolo neberie vážne (vyslovene afirmatívny 

variant). Filozofia je tak „antikvarizovaná“ v perspektíve, ktorá chce byť jej 

skutočnou alternatívou.  Na tomto mieste, treba pripomenúť, že sa stále pohy-

bujeme v medziach úvahy o štruktúre možných reakcií a ich motívov. Nako-
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niec, prečo nedôverovať takejto integratívnej snahe, ktorá ak nič viac, je 

dostatočne veľkorysá na to, aby našla vo svojom programe miesto pre 

ilustratívne zvyšky toho najlepšieho z predsa len úctyhodnej tradície filozo-

fie? Prečo nedôverovať tomu, že sa tu skutočne hľadá účinný model integrá-

cie filozofie do interdisciplinárnych súvislostí, v ktorých vlastne odjakživa 

tak či onak vystupovala, nech boli jej historické spoločenské nároky akékoľ-

vek? 

Tejto snahe možno vytknúť práve to, čo sme už naznačili v súvislosti 

s alternatívou razantného odmietnutia, s pozíciou, ktorá nie je náprotivkom 

ani jednej zo zostávajúcich. Jej razancia nespočíva v nedôvere alebo v neo-

chote ku kompromisu, či nedostatku zmyslu pre potreby reality. Domnievame 

sa, že je to jediná pozícia, z ktorej možno začať zmysluplne uvažovať 

a analyzovať, čo vlastne znamená brať slová predchádzajúcej vety vážne. 

Radikálne negatívna odpoveď by nepripúšťala miesto filozofie v občianskej 

náuke práve preto, lebo registruje túto otázku ako od začiatku limitovanú 

predstavou obsahového zaradenia dejinnej alebo systémovej filozofickej 

problematiky. Toto presvedčenie napriek svojej integrujúcej snahe vylučuje 

možnosť otočiť jeho východiskovú otázku. Prečo možné odpovede, ktoré sme 

spomenuli v úvode, nie sú vlastne odpoveďami na opačne postavenú otázku: 

Má občianska náuka miesto vo filozofii? Aké je miesto občianskej náuky vo 

filozofii? Tým nemyslíme „na katedrách filozofie“, ale v rámci odboru filozo-

fia, t.j. učiteľských programov filozofie? Je snáď zrejmé, že toto nie je postoj, 

ktorý by sa kryl s vyslovene afirmatívnym postojom z predchádzajúcej 

otázky, a to už preto, lebo tu by vyslovená afirmácia znamenala afirmáciu 

cieľov a nie integrácie občianskej výchovy, ako tomu bolo v prípade integrá-

cie filozofie. Vyslovene afirmatívna odpoveď, podľa ktorej má výchova 

k občianstvu miesto vo filozofii, by podporovala úvahu o tom, aký potenciál 

má filozofia pre rozvíjanie/chápanie a analyzovanie občianstva ako situácie 

rozhodovania, ako situácie udalosti, ktorá stavia do otázky štandardy 

rozhodovania, aby napriek nim formulovala jeho ciele. Artikulovať dnes už 

iba tento rozdiel môže byť z mnohých dôvodov veľmi obtiažne. 

Prečo sa vlastne nepýtame týmto spôsobom (2. otázka), resp. čo spôsobilo 

a pôsobí, že sa nepýtame týmto spôsobom? Neozývajú sa v týchto otázkach 

predsa len staré sentimenty filozofov voči filozofii ako vede vied, arbitrovi v 

otázkach zmyslu ľudského života, reči, ktorá integruje do jedného výkladu, 

do jednej tézy celú skutočnosť a pod., o ktorých sme sa už zmienili vyššie ? 

Treba zdôrazniť, že zo strany filozofie v tomto prípade vôbec nejde o integrá-
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ciu občianskej výchovy, ani o presvedčenie, že je „prirodzenou“ organickou 

súčasťou filozofie. Paradoxne, konfrontovať sa s touto otázkou, aby sme 

videli, čím je vo svetle tejto konfrontácie filozofia, znamená pripustiť, že 

inverzná otázka predpokladá radikálnu negáciu integrácie filozofie. Dokonca 

aj radikálne odmietnutie filozofie zo strany „občiankára“, by viedlo práve 

k inverznej otázke, ktorá si žiada odpoveď na to, čím je filozofia v konfrontá-

cii s občianskou výchovou. 

Už bežné „operatívne“ vyjadrovanie sa tu spolieha na myšlienkové mo-

dely, ktoré vopred vylučujú možnosť vidieť túto súvislosť inak ako v ich 

rámci. Integrácia filozofie patrí k takýmto operatívne akceptovaným faktom. 

Radikálne odmietnutie otvára priestor pre úvahu o tom, o čo ide v otázke, 

ktorá sa pýta na integráciu filozofie aj vtedy, keď ide o banálnu samozrej-

mosť. Radikálne odmietnuť v tomto prípade neznamená vylúčiť  filozofiu ako 

nezmysel, ale vylúčiť integráciu ako určujúci zmysel filozofie a zároveň vylú-

čiť predstavu integrujúcej potencie filozofie ako prafakt vždy znovu sa presa-

dzujúcej filozofickej prajednoty. 

Integrácia tu nie je faktom, ale symptómom postoja, ktorý sa demonštruje 

na určitej základnej disymetrii vzťahov občianskej výchovy a filozofie. Až 

pozícia radikálneho odmietnutia ukazuje, že táto integračná stratégia je symp-

tómom toho, ako program občianskej výchovy nedokáže skutočne odmietnuť 

filozofiu (nie však kvôli téze, podľa ktorej aj každá nefilozofia je už vždy 

filozofiou), ale práve kvôli svojím vlastným sentimentom voči dekoratívnej 

úlohe filozofie. Zároveň si tu môžeme všimnúť, že sa občianska výchova 

spravidla neberie dosť vážne nato, aby dokázala rozlíšiť medzi cieľmi a status 

quo, napríklad tam, kde sa prezentuje ako výchova a náuka zároveň. Sledovať 

toto radikálne odmietnutie znamená sledovať, v akej podobe je filozofia vylú-

čená touto integráciou, aby sme mohli dúfať, že aspoň zhruba pochopíme, aký 

druh cieľov je pre programy občianskej výchovy neintegrovateľný. Možno sa 

ukáže, že nakoniec nedokáže integrovať práve jej vlastné deklarované ciele, 

čoho príznakom je i skutočnosť, že napriek celkom samozrejmej snahe 

integrovať filozofiu, nedokáže integrovať a mobilizovať (kritické) myslenie 

o cieľoch tam, kde na ich miesto dosadzuje vždy iba štandardy. 
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Blahosklonnosť či varovanie ? 
 

Je faktom, že integrácia filozofie tak ako ju vidíme v tzv. občianskej náuke 

a výchove je iba koncentrovanou podobou presvedčenia „zdravého rozumu“. 

Legitimizácia zdravým rozumom je zároveň snahou o určitý prejav automnó-

mie cieľov občianskej výchovy voči filozofii a jej cieľom. „Common sense“ 

však v sebe dokáže kombinovať aj zdanlivo nezlučiteľné postoje. V skutoč-

nosti nie je, ako sa často zdôrazňuje, voči filozofii a intelektuálskym 

záležitostiam vyslovene „ľahostajný“ a ani zásadne odmietavý. Naopak, 

práve „common sense“ sa prejavuje nebývalo filozoficky, a to ako prezieravý, 

t.j. latentne kritický a vyslovene praktický. Nereprodukuje žiadne vyslovene 

antifilozofické argumenty, podobné tým scientistickým alebo pozitivistickým, 

nie je bojovne antimetafyzický. Nakoniec, jedna z jeho základných axióm 

„veď vieme, ako to chodí“ sa díva na skutočnosť vyslovene z pohľadu več-

nosti. Prezieravá rozvaha „common sensu“ nevystupuje vyslovene „proti“, ale 

poukazuje na realitu ako takú, realitu, ktorá neúprosne tlmočí svoje preferen-

cie. Ide teda o sociálnu, ekonomickú a politickú realitu, na ktorú sa stačí 

odvolať a desubjektivizovať tak rovinu argumentácie na objektívne okolnosti. 

Súčasné volanie po politizácii filozofického rozumu sa práve z tohto hľadiska 

nemôže kryť so spoliehaním sa na starý dobrý „common sense“, ktorý svoj 

rozum „politizuje“ tak, že ho alibisticky desubjektivizuje. Do horizontu 

„zdravého rozumu“ nakoniec spadá aj ten postoj, ktorý dokonca pripúšťa, že 

filozofia tvorí akési duchovno-kultúrne pozadie, ovzdušie, ktoré predsa len tu 

a tam umožňuje bilancujúcu a v závere spravidla gnómickú úvahu o živote. 

„Vlažné“ odmietnutie filozofie by preto bolo deklarované skôr ako didak-

tická snaha zabrániť odvádzaniu pozornosti od úplne aktuálnych spoločen-

ských tém a potrieb ako vyslovené odmietnutie filozofie ako autonómnej 

teoretickej praxe, bez ohľadu nato, nakoľko skepticky berie jej ciele. Na 

druhej strane, pokiaľ ide o otázku spôsobu začlenenia filozofie, toto didak-

ticky motivované odmietnutie by okrem blahosklonnosti voči úctyhodnému 

anachronizmu filozofie obsahovalo aj výstrahu. Výstrahu, ktorá indikuje 

filozofiu ako potenciálne škodlivého pána, kedykoľvek hrozí, že ponechaná 

sama na seba sa nevyhnutne stane excesívnou praxou, ktorá mobilizuje našu 

intelektuálnu energiu iba na to, aby v mene odkrývania pravdy skutočnosti do 

nekonečna predlžovala jej principiálne odmietanie, teda odmietanie predo-

všetkým individuálnej, ale i spoločenskej zodpovednosti. Filozofické mysle-

nie v tejto podobe predstavuje z pohľadu „common sensu“ zárodok poli-
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tického totalitarianizmu, ktorý je v tejto perspektíve súčasťou genetického 

kódu prakticky každej analyticky a terminologicky autonómnej filozofie. 

Je zaujímavé, že tieto postoje predstavujú na prvý pohľad nezlúčiteľné 

pozície – blahosklonnosť voči dnes už neškodnej filozofickej naivite a vý-

strahu pred jej zhubnými účinkami. Spoločným menovateľom tohto postoja je 

prostá etika „ničoho príliš“, ktorá odmieta byť radikálnym vylúčením filozo-

fie kvôli úcte voči tradícii a zároveň odmieta akceptovať filozofiu ako rele-

vantné a nezastúpiteľné pracovné pole analýzy skutočného, odmieta akcepto-

vať ten nepohodlný excesívny dodatok filozofických výkladov, ktorý po-

známe v podobe nielen údiv, ale i strach vzbudzujúcej naivity, ktorá by si 

nárokovala alebo sa nebodaj aj stala, či už individuálne alebo spoločensky, 

realitou. 

Náš záver o zvláštnej koincidencii týchto postojov možno nakoniec tiež 

označiť za prehnaný a odvolať sa pritom napr. na komplexnosť skutočných 

postojov voči filozofii, resp. úloh občianskej výchovy, ktorú vnímame 

redukovane a skreslene alebo označiť ho nakoniec ako typicky filozoficky 

nestriedmy a neskromný. Aj keby sme predsa len tolerovali filozofiu ako pre 

občiansku výchovu relevantnú analytiku a odolali obavám z jej svojvoľného 

individualistického nastavenia, máme po ruke ešte jeden frekventovaný argu-

ment: filozofia je rétoricky nespôsobilá, teda, aj keby bola schopná užitočnej 

analytiky, nedokáže ju komunikovať, ba presnejšie, nedokáže to principiálne 

ako príliš zložitá a konceptuálne náročná prax, ktorá zostáva uväznená vo 

svojej už iba akademicky tolerovanej hyper-reflexívnosti. Občianska výchova 

by podľa toho fungovala ako prevodník, tlmočník „užitočných“ výsledkov 

filozofických analýz. Občianska výchova by tu navyše vystupovala ako mo-

del integrácie filozofie, ktorý je nielen zmysluplný, ale funguje ako jediná 

prekážka nezdravého filozofického excesu. Občianska výchova by v tejto 

úlohe navyše nakoniec prevzala zodpovednosť za kontrolu latentnej škodli-

vosti dogmatických filozofických presvedčení. 

Zdá sa, že podozrenie filozofie z nekomunikatívnosti je ozvenou známej 

Gorgiovej tézy. Gorgiova argumentácia sa však na rozdiel od argumentácie 

v prospech perspektívy občianskej výchovy nespolieha na „zdravý rozum“ a 

predstavuje vyslovene teoretickú analytiku toho, čo bolo v kontexte pred-

sokratovského myslenia akceptované a považované za základ teórie vôbec. 

Gorgias napriek svojej povesti v  jeho pojednaní o neexistencii neprezentuje 

vyslovene blasfemický pamflet, ani návod na politickú manipuláciu. Je 

zaujímavé všimnúť si, ako rozdielnu váhu, povahu, ba význam má toto tvrde-
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nie o nekomunikovateľnosti poznaného raz ako presvedčenie zdravého ro-

zumu a inokedy ako východisko kontraintuitívnej teórie. V skutočnosti to, čo 

privádza „zdravý ľudský rozum“ do úzkych nie je filozofia, ale sofistika. Keď 

sa pozrieme bližšie, zistíme, že Gorgias nie je iba náhodnou asociáciou, 

príkladom, ktorý sa nám zrazu hodí pre vonkajšiu podobnosť téz. Nielen tá 

posledná, ale všetky tri tézy vykazujú paralely s tým, o čom bola reč doteraz, 

pokiaľ ide o postoje voči filozofii ako aj možnosť jej radikálneho odmietnu-

tia, a to nielen v súvislosti s jej „integráciou“. 

 

Občianska výchova a filozofia. Dve sofistiky?! 

 

Odkazom na sofistiku nechceme naznačiť, že občianska výchova je voči 

filozofii akousi sofistikou. Filozofická odpoveď na sofistiku nie je nikdy 

jednoduchá. Stopy tejto konfrontácie, ktorá vlastne v sokratovskej a platón-

skej odpovedi konštituuje filozofiu,  možno čítať aj v súčasnom myslení. 

V tomto prípade by filozofia v jednoduchej opozícii voči neprijateľnej sofis-

tike bola práve súčasťou predstáv „zdravého rozumu“ o dejinách filozofie. Je 

zaujímavé, že práve sofistika, inak v jej cieľoch a presvedčení o relativizme 

tak blízka „zdravému rozumu“, tejto istej inštancii pripadá ako príliš 

individualistická a nebezpečne nekontrolovateľná prax, pričom filozofická 

dôvera v pravdu a niektoré iné ideály nám z hľadiska „zdravého rozumu“ 

pripadá ako prakticky nepostrádateľná, aj keď ako teoretickej praxi filozofii a 

jej absolútnym nárokom apriori „zdravo“ nedôverujeme. Okrem toho sa 

ukazuje, že existuje aj vlastný „common sense“ filozofie, najčastejšie v po-

dobe kanonizovaných predstáv o jej dejinách a konštitutívnej problematike, 

vďaka ktorému má myslenie konkrétnych autorov „závažnosť“ individuál-

nych názorov. 

Vzhľadom na to by sme mohli povedať, že práve „neintegrovaná“ filozo-

fia sa v perspektíve občianskej výchovy chápe ako sofistika a v jej integrova-

nej podobe predstavuje „skutočnú“ filozofiu, ktorá v kontexte občianskej ná-

uky našla konečne svoje pravé miesto. Tento klasický filozofický posudok 

sofistiky, je tu obrátený proti filozofii. Toto „proti“ znie rovnako príkro ako 

spomínaná radikálna negácia a možno namietať, že týmto spôsobom dnes 

predsa nikto súdny a nezaujatý neuvažuje a  nechce uvažovať. To je naozaj 

pravda. Integrácia je nakoniec dokladom vyhýbavosti voči vyslovene negatív-

nemu, ktorá býva dokonca zdôvodnená skromným odkazom na už takmer 
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žurnalisticky znejúcu „potrebu teoretického uchopenia mnohorakosti plurality 

vzťahov v ich dynamike“ a pod., a je už týmto konštatovaním samotným 

spravidla zažehnaná. Bez ohľadu na perspektívy, filozofické posúdenie sofis-

tiky je viac učebnicové ako filozofické. Zanecháva v nás už dobre známy 

dojem: jeden úsmevný, z naivity rétorických trikov, a jeden hrozivý, z ich 

politicky manipulatívneho alebo rozkladného potenciálu. Je však zaujímavé, 

že práve taký antisofista ako Platón sa stal terčom rovnakých podozrení a pre-

zieravosti voči mysleniu, ktoré si nárokuje moc, ako sofisti. Ide naozaj 

v tomto ohľade filozofii a sofistike o to isté? Reprezentuje teda filozofia to 

isté ako sofistika? Získali sme tým z hľadiska občianskej náuky konečne 

dostatočne autonómnu pozíciu, z ktorej vidíme, ako tieto protiklady v skutoč-

nosti splývajú? 

Gorgiova východisková téza o „neexistencii“ nie je teoretickým krotením 

negativity a nie je ním ani Platónovo myslenie, ktoré sa sofistikou vyslovene 

teoreticky zaoberá práve v kritike pre Grékov tak autoritatívneho Parmeni-

dovho učenia v jeho dialógu Sofistes
3
. Nakoniec, keď sa bližšie pozrieme na 

tri známe Gorgiove tézy, môžeme si všimnúť, že predstavujú koreláty toho, 

čo situuje filozofiu do role, v ktorej ju vnímame z už spomínanej „vlažnej 

afirmatívnej perspektívy“. 

Prvá téza sa týka práve základu, najvšeobecnejšieho presvedčenia, toho, 

čo tvorí vyslovene akoby nespochybniteľný, ale tým zároveň i najľahostaj-

nejší rámec skutočnosti, o ktorom sa nedá vypovedať inak ako v truizmoch. 

Hovoríme tu o koreláte blahosklonnosti, o filozofii v úlohe, povinného 

a v rámci humanistiky už vlastne akosi rituálne akceptovaného pozadia, 

evidencii bytia, nech to znamená čokoľvek, predovšetkým však znamená, že 

je mimo reči – t.j. bežne mimo tematicky relevantnú diskusiu. 

Druhá téza, ktorá hovorí o nepoznateľnom je vlastne tézou o apóriách 

vzťahu predstáv a skutočnosti. Možno ju považovať práve za korelát pre-

ventívnej opatrnosti, ktorá varuje pred jej politickými konsekvenciami. Aj 

keď Gorgiova téza nehovorí nič o politike, hovorí vlastne o filozofii, o mys-

lení a skutočnosti. Téza o „nepoznateľnosti skutočnosti“ je založená na inej, 

na téze o „neexistencii mysleného“, z ktorej má vyplývať. Paradoxne, ak by 

sme automaticky akceptovali, že myslené existuje, znamenalo by to, že 

                                                 
3 Ide o otázku výmeru „sofistu“. Cesta k jej riešeniu vedie cez rozchod s Parmenidovou 

argumentáciou proti možnosti poznávajúcej reči o neexistujúcom. Pozri napr. (Platón 

1995, 48). 
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všetko myslené by automaticky muselo existovať a zároveň, neexistujúce by 

sa nedalo myslieť. 

Na rozdiel od známych Gorgiových cieľov, dokázať nepoznateľnosť sku-

točnosti, môžeme uvažovať bez ohľadu na ne, čo vlastne Gorgias vo svojom 

výklade sprístupňuje. Gorgias netvrdí, nerozhoduje o tom, čo je a čo nie je 

skutočné a mysliteľné. Jeho prístup je hypotetický, teda, ukazuje, že neexis-

tencia mysleného znamená nemysliteľnosť existujúceho. Neznamená vylúče-

nie mysleného, ale znamená, že myslené nemožno prezentovať ako „existu-

júce“ a existujúce ako „mysliteľné“ zároveň, t.j. tam, kde pojmy „existencie“ 

a „mysleného“ možno použiť v prípade skutočnosti a myslenia rovnoznačne. 

Táto „nemožnosť“ je spôsobom, akým môžu „to myslené“ a „to existujúce“ 

práve korelovať. To neznamená, že myslené a existujúce neexistujú. Sú vylú-

čené z diskurzu o „existujúcom“, ak by sme chceli pojem „existujúceho“ chá-

pať jednoznačne, a to vždy spoločne pre existenciu mysleného aj existenciu 

skutočného. Gorgias tu nie je prohibitívny, vylučujúci, ale formuluje kontrain-

tuitívne alternatívy. Dokonca iba za tohto predpokladu možno myslieť „ne-

skutočné“. Práve pojem existencie už nie je tým všeobjímajúcim základom, 

predpokladom každého vypovedania a myslenia. V takom prípade by práve 

neskutočné bolo vyradené. Práve ono sa ukazuje ako testovací kameň Parme-

nidovej tézy, ktorá v sebe kondenzuje naivné presvedčenie Grékov. Z Gorgia 

by vyplývalo, že ak trváme na parmenidovskom myslení bytia znamená to, že 

nebytie zostáva nevyhnutne nemyslené tam, kde parmenidovsky tvrdíme, že 

je nemysliteľné. 

Gorgiov demonštratívny postup vlastne ukazuje, že tzv. „tézy“ sú vlastne 

očakávaniami, radikálne negatívnou formuláciou očakávaní, ktoré by sa inak 

nedostali k slovu ako očakávania, ale iba ako prirodzené tézy zdravého ro-

zumu, o ktoré sa opiera každá zmysluplná filozofia (viď Parmenides). Náš 

koncept skutočného, zdá sa, vylučuje pojem myslenia, ktoré nie je skutočné 

a pojem skutočnosti, ktorá nie je mysliteľná. „Zdravý rozum“ by povedal, že 

spoločné im je to, že sú tieto možnosti vylúčené. To znamená, že ak vyčle-

níme existenciu pre jedno alebo pre druhé, nemôžeme myslieť skutočnosť, 

podobne ako keby sme konštatovali identitu skutočnosti a mysle. Gorgias 

však ukazuje, že jestvujúce nemožno myslieť, ani chápať preto, lebo sme 

z neho odčítali práve toto myslenie ako neskutočné alebo preto, lebo sme ho 

so skutočným automaticky stotožnili. 

Nejde však iba o epistemologický status skutočnosti. Nakoniec práve Gor-

gias je príkladom, na ktorom sa môžeme presvedčiť, že jeho tézy čítame ako 
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politické bez toho, že by nimi boli tematicky. Sú politické svojim latentným 

obsahom alebo zadaním, resp. účelom? Skrytý obsah alebo objednávka – 

v oboch prípadoch vystupuje teória ako doslova „slepá“ sila, ktorá buď nedo-

káže eliminovať svoj latentný politický obsah alebo odpovedá výhradne 

politickému zadaniu. V každom prípade je zvláštne, prečo sa vôbec unúvať 

s inou ako politickou teóriou, s teóriou, ktorá zasahuje tie najzákladnejšie tézy 

o skutočnosti, myslení, reči? Prečo vôbec uvažovať o nejakej inej ako 

politickej teórii, keď to v prvom prípade nie je možné a v druhom nemôžeme 

chcieť  inak, aj keď to v oboch prípadoch vyzerá naopak.  Je teda sofistika 

odpoveďou na situáciu, tam, kde každá teória je nakoniec politickou a každá 

politická teória teoretickým excesom vždy prerastajúcim svoje ciele? 

Treba zdôrazniť najmä túto druhú možnosť, keďže práve voči prvej sa mô-

žem postaviť vždy vlažne, t.j. akceptovať ju ako samozrejme organicky 

integrovanú súčasť každej teoretickej aktivity, ktorú možno síce reflektovať, 

ale nie vymknúť sa jej, alebo ju meniť. Zdá sa, že práve druhá možnosť pri-

púšťa iba predstieranie teórie, ktorá nemá vyslovene politickú motiváciu. Tra-

dične, v duchu filozofického „common sensu“ by Gorgiov text reprezentoval 

opačnú ambíciu – predstieranie filozofického textu, textu, ktorý je priamou 

konfrontáciou so základnými predpokladmi filozofického myslenia. Sofistika 

by tak simulovala skutočnú teóriu, aby demonštrovala zlyhanie vpísané do 

každej teórie, ktorá neodpovedá na konkrétne politická zadanie. 

Občianska výchova v skutočnosti nevystupuje voči filozofii v úlohe so-

fistu. Práve na Gorgiovi vidno, že sa s filozofiou konfrontuje, pričom sa ju 

nesnaží imitovať, ale demonštrovať kritiku jej latentných východísk. Filozofia 

sa pritom podobne konfrontuje so sofistikou, ba dokonca považuje túto 

konfrontáciu za nevyhnutnú a veľmi produktívnu. Filozofia je s pohľadu ob-

čianskej výchovy vylúčená ako sofistika. Je však vylúčená ako sofistika 

podľa určitej predstavy filozofického „common sensu“, t. j. „common sen-

som“ už integrovanej filozofie. Ide vlastne o imitáciou filozofického postoja 

voči sofistike, avšak už nie filozofickej konfrontácie so sofistikou. Občianska 

výchova vylučuje filozofiu ako sofistiku, bez toho, že by sa so sofistikou vô-

bec konfrontovala. Na príklade sofistiky sa teda demonštruje určité základné 

gesto, ktoré sa nedá stotožniť s jednoduchým maskovaním alebo substitúciou. 

Podobne ako v prípade filozofie, je i sofistika integrovaná pre jej étos „užitoč-

nej filozofie“, t.j. predstavu, ktorá akceptuje postoje menej excesívnych sofis-

tov, vďaka ktorým by sme mohli rešpektovať sofistiku ako akési hnutie zdra-

vého rozumu, ktorý konečne sleduje reálne ciele. Táto integrovaná podoba 
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sofistiky, sofistiky bez excesu, t.j. bez filozoficky relevantnej demonštratívnej 

sily excesu, je tu selektívne akceptovaná. 

Občianska výchova sa nielen nekonfrontuje s filozofiou tak ako sofistika, 

ale filozofiu, na rozdiel od Gorgia, imituje. Preto ju integruje v podobe určitej 

úctyhodnej kulisy, aby imitovala jej rétoricky „užitočné“ a účinné gestá, ktoré 

zapadajú do akéhosi „pásma akceptovateľnosti“ z toho, čo možno nájsť 

v archíve jej dejín. Na rozdiel od sofistiky, ktorá demonštruje latentnú réto-

riku filozofie, t.j. ukazuje rétoriku ako inherentnú súčasť pohybu filozofic-

kého myslenia, občianska výchova predstavuje imitáciu filozofie ako filozo-

fickej rétoriky. To sa prejavuje aj tam, kde nebadane a nevedome mení ciele 

filozofie na štandardy, transformuje myslenie na didaktický výklad a oboje 

chápe ako skutočné priblíženie filozofie študentom a študentov filozofii, a to 

dokonca bez toho, aby aspoň zvážila možnosti reči oslovovať, konfrontovať 

a demonštrovať príkladom tak, ako tomu venuje pozornosť klasická rétorika. 

Táto imitácia je vždy problémom preto, lebo obsahuje jednu zásadnú chybu: 

nie nedokonalosť v umení napodobnenia, ale nedostatočné vnímanie vzoru. 

Imitácia je vždy vylúčením imitovaného, vďaka ktorému má vôbec zmysel. 

V prípade imitácie preto nie je podstatná problematika nedokonalosti napodo-

beniny, rozdiel medzi originálom a kópiou, autentickým a neautentickým, ale 

nedokonalosť zdroja, jeho heterogénnosť ako východiskový stav, jeho ris-

kantný vstup do vecí, ktoré treba nie „aktuálne“ ale akútne premyslieť. Vo 

svoje stávajúcej podobe si nenárokuje viac ako byť rétorickým odtlačkom 

práve toho, čo z nedostatku pochopenia nazýva tým „najvšeobecnejším“ 

a zároveň univerzálnym dedičstvom filozofie. Pritom tejto perspektíve úplne 

uniká fakt, že o participácii na (politicky) univerzálnom možno hovoriť práve 

tam, kde prevezmem nielen moju situáciu individuálne, myslením, ktoré 

dokáže vôbec pochopiť potrebu rozpoznávať imitačné vzorce a stereotypy 

individuálneho a spoločenského konania a myslenia. V súčasnosti je práve 

táto možnosť blokovaná ako vyslovene smiešna alebo nebezpečná. 

Základný problém imitačného prístupu nespočíva v tom, že by imitujúce 

nedostatočne nahrádzalo autentický originál, ale o to, že k originálu pristupuje 

už programovo „celostne“, t.j. povedzme nevedome a v dobrej viere (resp. v 

mene životnej aktuálnosti a užitočnosti) vopred vylúči možnosť venovať 

pozornosť tým častiam filozofie, ktoré sa v samotnej filozofii na filozofiu 

„nepodobajú“, alebo dokonca tie, ktoré patria k filozofii ako ich radikálne 

odmietnutia. Snaha imitovať vylučuje pochopenie toho, že imitované sa samo 

na seba nepodobá, že filozofia je principiálne heterogénna, teda nedokáže 
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imitovať nepôvodné, lebo by sa muselo vzdať imitácie a nechať pôsobiť 

nevypočítateľnú skutočnosť alebo skutočné seba konfrontujúce myslenie. 

Ak v tretej téze hovorí Gorgias o nekomunikovateľnosti, tak ju zakladá na 

predpoklade, že reč neexistuje ako korelácia slov a vecí, podobne ako počuté 

(slová) sa nedajú zameniť za videné (veci). Reč neexistuje, ak za existujúce 

pokladáme veci „vonku“. V jej „vonkajšej“ podobe existujú iba slová, ktoré 

možno povedať druhému, avšak bez vzťahu k veciam, ktorý je nekomuni-

kovateľný. Chce však ukázať, že reč nielen nevypovedá o skutočnom, ale 

sama nie je skutočná ako tie veci, o ktorých vypovedáme. 

Gorgias však netvrdí, že o reči nemožno vypovedať. Naopak, iba treba 

zmeniť spôsob, ako to bežne robíme. Reč teda vôbec nie je sprostredkova-

teľkou vecí, ale je sprostredkovaná, vyvolaná skutočnosťou. To skutočnosť, 

veci, nám „dávajú najavo“ reč. Skutočnosť je „oznamovateľkou“ reči. Ak 

chápeme reč iba ako médium skutočného, tak ignorujeme práve tento vzťah 

skutočnosti k reči. Nejde teda o to, nakoľko je reč spoľahlivým médiom alebo 

nakoľko nevyhnutne filtruje skutočnosť, ale o to, že koncept skutočnosti bez 

reči by nebol úplný. 

Tam, kde „občiankári“ chápu občiansku výchovu ako médium, tam pred-

nesie Gorgias niečo vyslovene nerétorické: je to skutočnosť, ktorá provokuje 

reč, ba ešte fundamentálnejšie, skutočnosť, ktorá „oznamuje reč“.
4
 Nie je, 

napriek tomu, že je oddelená a vonku, iba mŕtvym holým absurdným „čímsi“, 

ale skutočnosťou práve vtedy, keď je médiom reči? Nakoniec ukazuje ešte 

niečo iné: reč ako skutočná neukazuje prirodzenosť skutočného, t.j. ako sku-

točná naozaj nemá čo povedať, keď iba komunikuje „skutočné“ o inom „sku-

točnom“, podobne ako u vecí, ktoré si tiež „navzájom neukazujú svoju priro-

dzenosť“ (Gorgias 1998, 214), ako Gorgias dodá na záver svojho výkladu. 

A to je dôležité, pretože práve reč ako nie skutočná vec je tu tým demonštro-

vaným pohybom, v ktorom sa ukazuje nemožné. Ide o pohyb, ktorý sa spúšťa 

vďaka radikálnej negativite. Ako sa ukazuje, tá nie je kľúčom k definícii reči, 

                                                 
4 Gorgiovo konštatovanie sa podľa referencie Sexta Empirika týka zmyslovo vnímateľných 

vecí: „Tak zo stretnutia s chuťou vzniká v nás reč prednesená o tejto kvalite, a práve tak 

z výskytu farby vzniká reč o farbe. Ak je to tak, potom to, čo nám oznamuje vonkajšiu 

vec, nie je reč, ale vonkajšia vec sa stáva oznamovateľkou reči“ (Gorgias 1998, 214). 

V našej apropriácii rozširujeme iba zoznam toho, čo je „vonkajšie“, pretože to ani 

u Gorgia nemusíme obmedzovať iba na zmyslovo vnímateľné veci, ktoré sú „vonku“ 

ako od nás oddelené telesá, ale naopak, chápať tak čokoľvek, čo nalieha a pýta si vyjad-

renie, a v tomto zmysle je vonku „voči reči“ a nie voči nášmu zmyslovému vnímaniu. 
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ale k vylúčeným tézam, vďaka ktorým je to, čo o reči bez otázok akceptu-

jeme, vôbec viditeľné, poznateľné a artikulovateľné ako nesebestačné, 

neautonómne. Iba v tomto pohybe sa ukazuje to, čo je inak vo vzájomnej prí-

tomnosti vecí nečitateľné. Tak sa Gorgias vracia k prvej téze, vlastne ju 

ukazuje tentoraz v presvedčení, že tento pohyb, jeho výkladom demonštro-

vaný pohyb myslenia, sa nedá myslieť v pojmoch bytia a nebytia, že tento 

grécky predpoklad je tou základnou gréckou voľbou a zároveň, že práve tu 

máme hľadať kontrastnú indikáciu, v tomto prípade spomínaný pohyb 

negatívneho, vďaka ktorému je táto voľba vôbec artikulovateľná. Celá Gor-

giova reč o „neexistencii“ nie je pokusom vymazať skutočnosť čohokoľvek, 

ale vyvolať výkladovú situáciu, v ktorej by sa uvoľnili nepísané implicitné 

kritériá inteligibility, myslenia o skutočnosti, ktoré eleati iba explicitne expo-

novali ako nevyhnutný predpoklad. 

Špecifická nekomunikatívnosť filozofie je možno daná tým, že „komuni-

kuje“ demonštrovaním práve toho, čo z hľadiska zdravého rozumu nie je sku-

točné a mysliteľné. Nie je však fantazijným doplnkom skutočnosti, nekoneč-

ným prehľadom nemožností, ale podmienkou nejakého „zdravého rozumu“ 

vôbec. Vysloviť dnes implicitné väzby deficitu politicky signifikantného (1. 

téza) a excesu politicky signifikantného (2. téza) znamená, stať sa nezrozumi-

teľným. Nie však v zmysle nedostatočnej rétorizácie, popularizácie teoretic-

kého, ale kvôli vylúčeniu tejto „nemožnej“, „nelogickej“ ale zato ideologickej 

súvislosti. Súčasná filozofická teória má spájať tieto dva momenty, príliš 

zjavného a neakceptovateľného, banálneho a zároveň konfrontačného – inak 

prestáva byť nie zaujímavou, ale teóriou. Netýka sa nás. Možno iba dodať, že 

to, čo býva takto explicitne predvedené predsa nemá okamžitú evidenciu ná-

zoru „zdravého rozumu“, nehovoriac o tom, že z jeho pôdy nie sme vôbec 

zvyknutí počúvať reč o tom, že sú aj veci, ktorým veríme, aj keď nevieme, ba 

odmietame, že im veríme, že sa na ne spoliehame, aj keď na ich základe 

rozhodujeme napríklad o vzdelaní a filozofii. Takto by sme mohli Gorgiove 

tézy apropriovať, vlastne „domyslieť“ ako artikulácie toho, čo inak bežne 

vylučujeme ako krajnosti, excesy a pod. Netreba snáď v tomto prípade ani 

dodávať, že to, o čo tu ide v prvom rade vôbec nie je historicky, filologicky 

a inak čo najkritickejšie vyvážený výklad toho, čo sa nám zachovalo z Gor-

gia. Postačí, ak si všimneme, že tá tretia téza ako najabsurdnejšia z nich môže 

byť práve hypotetickým poučením o absurdnosti, teda o tom ako tam, kde 

prestáva „znieť“ reč, „znie“ skutočnosť, ktorá si pýta svoju reč, ktorá aby bola 

skutočnosťou, už reč inherentne predpokladá. 
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Filozofia ako „vonkajšok“ výchovnej reči. 

 

Zaujímavé je, že tento argument o komunikovateľnosti sa v kontexte súčas-

ného uvažovania o filozofii spolieha na iné implicitné presvedčenie, podľa 

ktorého filozofický obsah je komunikovateľný do tej miery, do akej sa kryje 

s politologickou a sociologickou, ekonomickou, právnou problematikou. 

Podstatné je, že občianska výchova a nie filozofia má byť jednak zmys-

luplným prostredníkom týchto disciplín a integrácie výskumu zodpovedajú-

cich javov, t.j. predstavuje nie metodologicky zvrchovaný diskurz, ale cieľ, 

z hľadiska ktorého je legitímne tieto disciplíny „interpelovať“ ohľadom ich 

vlastného poľa skúmania, výsledkov a konceptuálnych riešení. Táto „inter-

pelácia“ môže v štandardizujúcom nastavení občianskej výchovy mať nako-

niec podobu obyčajného zúženia výberu toho, čo sa informačne hodí do prog-

ramu, ktorého ciele sú v negatívnom zmysle ošetrené proti skutočnej teore-

ticko-ideologickej interpretácii už tým, že tieto záležitosti považujú za ba-

nálne samozrejmé: napr. demokracia ako konštanta predovšetkým nezna-

mená, že ju implicitne odmietame, ale že ju nemáme ani šancu prijať 

a politické nebezpečenstvo totalitarizmu znamená spoločného menovateľa 

preventívnej nivelizácie účinkov filozofických konceptov, ktoré treba umies-

tniť do karantény akadémie. Toto gesto sa legitimizuje iba ako nevyhnutná 

didakticko-edukačná formálna úprava, vďaka ktorej študent získava potrebné 

a dostatočne široké a integrované minimum občianstva. Tam, kde sa však ob-

čianska výchova identifikuje ako aktualizácia, oslobodenie od zastaranej 

filozofickej formy, stráca svoj obsah aj ciele. Nie preto, že neintegruje kla-

sické filozofické problémy, ale preto, že neintegruje žiadne, keď informuje 

iba o tom, že nejaké existujú, resp. keď výrazom „problémy“ rétoricky kva-

lifikuje prakticky akýkoľvek substanciálny výraz. 

V skutočnosti sa takto nedá ukázať, naučiť, ako sa formuluje otázka, ako 

určité otázky, formulácie otázok nedokážu nielen informovať o probléme, ale 

robia ho doslova neviditeľným. V takom prípade práve nejde iba o „slo-

víčkarenie“, ale o to ako si myslenie dáva niečo k dispozícii. Na rozdiel od 

filozofie práve občianska výchova neráta s tým, že tie súčasné úplne každo-

denné politicko-sociálne problémy, tie tzv. praktické problémy, sa dajú 

demonštrovať, a identifikovať až v rovine filozofie. Ak nezasiahneme hlbšie, 

alebo vyslovene sa domnievame, že „netreba ísť až tak hlboko či ďaleko“, 

nedokážeme skutočné problémy ani len identifikovať a zostávame vždy 

v rovine reprodukcie postojov, ktoré možno vzhľadom na práve spomenutú 
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„realistickú“ mieru pochopiť „zdravým rozumom“, alebo niektorou z praktic-

kých filozofií, ktoré prejdú jeho „zdravou“ selekciou. 

Skutočné myslenie nemusí byť autentickým myslením, ale jednoducho do-

slova myslením, ktoré sa odohráva alebo prebehlo, a svojím priebehom 

demonštruje, analyzuje, na rozdiel od informácie o „existujúcom“ myslení, 

ktorej priebeh neprezrádza nič o svojich inherentných konfliktoch, pokiaľ sa 

nečíta už nejako myslením fixovanou optikou. Tento rozdiel je zásadný. Je 

symptomatické, že filozofia je vylúčená tak ako tento rozdiel, ba rozpustená 

v banalizujúcich postojoch typu: „je mnoho ciest ako sformulovať to isté“, 

„ide nám vlastne o to isté“, apod. Tento rozdiel je kľúčom nielen v individuál-

nej práci, resp. vlastných nárokov pedagógov na svoju prácu, ale aj k prog-

ramu, v ktorom nejde iba o hodinové zastúpenie filozofie, ale predovšetkým 

o definíciu tohto zastúpenia. 

V skutočnosti jednoducho to, čo takým programom chýba v ich cieľoch, je 

nielen vlastná analytická práca, ale predovšetkým práve nejaký vzťah k „von-

kajšku“, nakoniec vlastne k tomu, čo by sme vzhľadom na poslednú Gorgiovu 

tézu mohli nazvať „vonkajškom reči“. V občianskej výchove chýba vzťah 

k radikálnemu popretiu seba samej (na rozdiel od filozofie), zato je neproble-

maticky konštituovaná na báze vylúčenia (filozofie). Je zrejmé, že toto 

vylúčenie nakoniec nie iba praktickým, ale definitorickým. To znamená, že 

integráciou filozofie si zabezpečuje rétoriku pre deklaráciu svojej integrity. 

Tvrdenie, že „žiadnu nemá“ by nezodpovedalo skutočnosti. Jej „interdisciip-

linarita“ neimplikuje rozpad, naopak, drží pohromade vďaka substitúcii 

filozofie, ale iba preto, lebo toto vylúčenie je náhradou za „prakticky“ to isté, 

s malým posunom: „integrovaná filozofia“ tu vystupuje ako clona jej vylúče-

ného náprotivku, vlastného zamlčaného „vonkajšku“ občianskej náuky. Tento 

„vonkajšok“ jej reči sa v kontexte občianskej výchovy automaticky chápe a 

integruje ako rétorická imitácia reči, ktorú z hľadiska obsahu tvoria legitimi-

začné presvedčenia „zdravého rozumu“ o jej praktickosti a aktuálnosti. 

Vďaka nim sa identifikuje ako „médium“ výchovnej reči, aby zastupovala to, 

s čím sa už inak takmer nemožno stretnúť priamo, t.j. so skutočnosťou, ktorá 

túto „reč vôbec oznamuje“, ako o nej hovoril Gorgias. 

Celý koncept radikálneho sebapopretia, celý súhrn, výchovných cieľov 

spočíva na presvedčení, že k integrovanej osobnosti a občianstvu sa niekto 

dopracuje bez toho, aby bojoval s vyslovene spochybňujúcimi a protirečivými 

tézami, so skutočnosťou, ktorá si vyžaduje odpor ako výchovný prostriedok. 

Naproti tomu radikálne odmietnutie, myslenie, filozofia, testuje túto možnosť 
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práve ako podmienku konkrétne politicky situovanej individuálnej konfrontá-

cie so skutočnosťou. 

Pre nás bola takouto možnosťou popretia sofistika. Nepredstavili sme so-

fistiku nakoniec ako užitočný prístup k filozofii? Predstavili sme určitú pred-

stavu o sofistike a ukázali, že napriek zdravej skepse zdravého rozumu nie je 

identická s filozofiou, aj keď nás zaujímala práve identita perspektívy, ktorá 

ich predstavuje ako nerozlíšiteľné. Gorgiove tézy sú okrem iného adresované 

práve filozofom, a treba povedať, že práve filozofi (a nie samotní účelovo 

striktne orientovaní sofisti) z toho môžu mať najväčší osoh. Názor „zdravého 

rozumu“ na sofistiku je paradoxne slepý voči jednej veci: že je jej jedinou 

obeťou. Na rozdiel od sofistov samotných dokáže iba on naozaj nevedome 

kooptovať jej deklarované ciele! 

Nie je však toľko spomínaný „common sense“ iba naším pracovným feti-

šom, mýtom, ktorý sa dá postaviť na želané miesto ako reprezentant čohokoľ-

vek, čo chceme odmietnuť? Nestačí sa spoľahnúť na skúsenosť, v neposled-

nom rade na skúsenosť s občianskou výchovou? Domnievame sa, že tzv. 

zdravý rozum je skutočne dnešným najrozšírenejším mýtom, obsahovo a ná-

zorovo prakticky bez hraníc. Niet divu, že mu podliehame. Otázkou je, do 

akého „rozumu“ patrí to myslenie, ktoré sa snaží o identifikáciu jeho rolí, 

resp. ktoré ho dokáže vôbec situovať aj mimo role, ktoré si privlastňuje? 

Preto nás nezaujímalo, čo tvorí jeho obsah, ale čo tvorí jeho reaktívnu 

schému: koincidencia blahosklonnosti, vystrašenosti a alibizmu, ktorý sa 

odvoláva na praktickosť a aktuálnosť. V tomto zmysle, slúžiac týmto posto-

jom je naozaj praktický a aktuálny. Časy, kedy boli filozofie podozrivé, že 

tvoria nie odkrývanie ale ideologické krytie skutočnosti, sú preč. Dnes je 

najlepším ideologickým krytím práve zdravý rozum. 

Na rozdiel od filozofie, ktorá má tiež túto povesť, filozofické práce nie sú 

iba výkladmi sveta, ale sú aj tým, čo by sme mohli pochopiť ako široký a in-

tencionálny význam aristotelovského epagogé: privedením k tomu ako je svet 

v týchto výkladoch odkrývaný.
5
 Práve vďaka tomu, klasická výčitka inte-

lektualizmu filozofie neobstojí. Z predchádzajúceho je zrejmé, že filozofia sa 

nerovná písaniu zložitých textov, naopak, to práve občianska výchova sa 

nedokáže zriecť teoretizovania, ku ktorému sa uchyľuje, keď sa túto epagogé 

snaží nahradiť didaktikou, keď sa konfrontáciu snaží nahradiť informáciou 

                                                 
5 Týmto smerom interpretuje Aristotelovu epagogé napr. M. Heidegger. Pozri napr. 

(Heidegger 1976, 244). 
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a pod. Napriek permanentnej aktualizácii, nesleduje občianska výchova práve 

filozofickú súčasnosť. Považuje ju totiž za predĺženú minulosť, za prema-

ľovanú minulosť. V našom prípade sme sa snažili ukázať, že filozofiu nahrá-

dza jej integrovanou verziou, ktorú predstavuje v tom istom vzťahu ako 

skutočnú filozofiu k sofistike. Jednou vecou sa však prezrádza: nevidí, že 

tam, kde kooptuje „klasický filozofický postoj“ voči sofistike, v skutočnosti 

preberá iba filozofický „common sense“. Fakt, že niečo také vo filozofii sku-

točne existuje, rovnako ako fakt, že existuje pre vlastnú existenciu filozofie 

základný pohyb filozofického myslenia, a konfrontácia so skutočnosťou jeho 

prostredníctvom, je práve z hľadiska tohto adoptovaného filozofického „com-

mon sensu“ banalitou. Fakt, že radikálne odmietnutie kanonizovaného nie je 

intelektuálnou hrou s hypotézami, ale artikuláciou toho, čo vďaka presvedči-

vosti kánonu možných diferencií zostáva nemyslené, ba nemysliteľné, je 

z tohto hľadiska vyslovene neviditeľný. 
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Abstrakt: Príspevok sa venuje súvislosti výchovy k občianstvu a filozofie v kontexte 

otázky zmeny programu výchovy k občianstvu. Otázka vyznačenej súvislosti sa neza-

čína úvahou o mieste a tematickom redukovaní filozofie, resp. správnom pomernom 

zastúpení filozofie v programe, ale otázkou cieľa tejto zmeny. Ak má ísť o skutočnú 

zmenu programu, tak o ňu pôjde iba tam, kde cieľom zmeny programu je skutočná 

zmena. Výchova k občianstvu tak môže smerovať iba k mysleniu, ktoré dokáže nielen 

zdôvodňovať potrebu občianskej participácie a voľby, ale predovšetkým mobilizovať 

schopnosť analýzy podmienok tejto participácie a rozhodovania, ktoré si možno ťažko 

predstaviť pri minimalizácii skúsenosti s filozofickým myslením, resp. tematickou 

redukciou filozofie v programe. Tieto tendencie sú totiž symptomatickými prejavmi 

určitého nielen vylúčenia z, ale i integrácie filozofie do edukačných programov, ako 

i symptómami vylúčenia otázok týkajúcich sa cieľov výchovy k občianstvu vôbec. 

Kľúčové slová: filozofia, filozofické myslenie, výchova k občianstvu, participácia, roz-

hodovanie, integrácia, vylúčenie 
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„UTILITA“ AKO PRINCÍP MRAVNÉHO 
KONANIA V BENTHAMOVOM UTILITARIZME 

 

Anna Mravcová 
 

 

“Utility” as a Principle of Moral Policy in the Bentham`s Utilitarianism 

Abstract: The aim of this paper is to point out the importance of the Bentham´s contri-

bution to the various scientific disciplines as law, political science, economy, philoso-

phy and ethics, which are an integral part of the preparation teachers of education for 

citizenship. The ambition of this article will be rivet to the knowledge that Bentham 

brought to these sciences. Although their seriousness and importance in today's soci-

ety is different, at the time of the creation they had an eminent impact. However, the 

central issue of this article will be Bentham´s contribution to the field of ethics, law 

and philosophy, because his utilitarianism still represents a very important and fre-

quently used theory. 

Keywords: utilitarianism, principle of utility, good, welfare, consequences 

 

 

Benthamov prínos do jednotlivých vied 

 

Jeremy Bentham predstavoval významného britského filozofa, právnika, eko-

nóma, sociálneho reformátora a taktiež dôležitú osobnosť vo vývoji moder-

ného politického myslenia. V oblasti filozofie, vládnutia, práva, sociálnej 

správy a ekonomiky sa jeho diela stali klasickými a len máloktorí autori idúci 

v jeho stopách sa odvážili ignorovať teórie a idey, ktoré počas svojho života 

rozvinul.
1
 

Princíp utility Bentham položil za základ novej etickej teórie – utilita-

rizmu. Tá bola v podobe, v akej ju rozvinul, akýmsi pokračovaním myšlienok 

novovekého empirizmu, ktorého dôležitým predstaviteľom bol David Hume.
2
 

                                                 
1 Do etiky zaviedol metódu logickej analýzy a pozornosti k detailu, o čo sa nikto od čias 

Aristotela nepokúsil. 
2 Už Hume svoju etiku výrazne zameral na dosahovanie úžitku, kde bol zástancom mrav-

nosti, založenej na citoch. Slobodu konania nepovažoval za podstatnú, pretože všetky 

činy sú podľa neho určované našimi prirodzenými sklonmi, a teda je usmerňované citmi. 

Preto za mravné kritérium posudzovania činov považuje pocit príjemnosti či nepríjem-
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Už on totiž vyzdvihoval užitočnosť na jediné kritérium legitimity vo verejnej 

sfére. Podobne známy ekonóm a filozof Adam Smith, silne ovplyvnený brit-

skými empirikmi, v diele Bohatstvo národov poukazoval na to, že presa-

dzovanie vlastných záujmov v rámci hraníc ústavnosti nevyhnutne vyústi do 

rovnovážnej politiky a do maximalizácie spoločenského prospechu, pretože 

keď človek koná pre svoje dobro, automaticky koná pre dobro celku.
3
 

                                                                                                               
nosti. Za základný motív mravného konania považoval spoločenský cit (fellow feeling) a 

za jeho cieľ všeobecný úžitok a spoločenský prospech. City nás dokonca podľa Huma 

často usmerňujú v dosahovaní úžitku oveľa spoľahlivejšie ako racionálne uvažovanie. 

Ide tak predovšetkým o city ako sebaláska, blahosklonnosť a prirodzenosť umu aj ro-

zumu. Zároveň predpokladal, že ľudské city vychádzajú z prirodzenej ľudskej schopnosti 

s niekým alebo niečím súcitiť, čím predstavujú hlavný princíp ovplyvňujúci naše 

morálne konanie. Poznanie potrieb iných a schopnosť vžiť sa do ich postavenia, má zaru-

čiť morálne správnu reakciu. Hume princíp užitočnosti rozvíja najmä vo svojom diele 

Skúmanie o princípoch mravnosti, kde ho zároveň vyzdvihuje na jediné kritérium 

mravnosti: „Vo všetkých mravných rozhodnutiach vyniká okolnosť obecného prospechu; 

ale ak vznikne spor o hraniciach povinnosti, tak vtedy pravý záujem ľudstva je pro-

spechárstvo a utilitarizmus.... Aj taká prospešnosť, ktorá sa nás nedotýka, sa nám páči, 

lebo v nás prebúdza cit radosti, spokojnosti a pôžitku...“ (Hume 1899, 166). Hume ale 

taktiež vyvodzuje, že človek sa vo svojej motivácii neorientuje len na vlastný prospech, 

ale aj na prospech druhých ľudí a celku. Preto, ako tvrdí, ak je prameňom mravného citu 

užitočnosť, a to nielen vlastná, potom všetko čo prospieva k šťastiu všetkých, v nás 

vzbudzuje potešenie (Hume 1899, 61). Hoci sa nedá jednoznačne určiť, či Hume bol 

utilitaristom alebo nie, rozhodne sa významnou mierou vo svojich myšlienkach zaoberal 

fundamentálnym utilitárnym princípom a tvoril tak podstatný zdroj ideí pri reálnom 

koncipovaní tejto teórie. 
3 Smith sa usiloval vytvoriť taký druh etiky, v ktorej človek hodnotí mravnosť činov a chcel 

tak vytvoriť vedu o morálke. Ako Humov kolega, ovplyvnený jeho myšlienkami, sa 

taktiež zaoberal citmi ako hlavným predpokladom mravného konania človeka. Konkrétne 

vyzdvihoval sympatiu, v súlade s ktorou má človek vždy konať, pričom ale tá nemusí 

mať altruistický zámer v zmysle brať ohľad na druhých viac, než na seba. Smith totiž 

tvrdil, že motívom konania človeka je záujem o vlastný prospech. Táto úvaha následne 

predpokladá, že človek bude konať tak, aby s tým súhlasili ostatní, pretože usiluje 

o vlastný dobrý pocit, o to nebyť odsudzovaný (Smith 2005, 154-156). 

Princíp užitočnosti Smith významne aplikoval aj vo svojom najznámejšom diele Bohatstvo 

národov. Dospel v ňom k záveru, že celkové bohatstvo spoločnosti je produktom jej 

práce a pozostáva z mnohých partikulárnych bohatstiev jej členov. Samotní jednotlivci 

pri práci sledujú vlastný úžitok a tým svoje bohatstvo maximalizujú. Vychádzal z pred-

pokladu, že hlavným motívom ľudského konania je vždy vlastný záujem. V diele sa 

zaoberal aj samotnou teóriou maximalizácie zisku, kde materializmus vnímal najmä ako 
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Predovšetkým títo dvaja filozofi veľmi výrazne inšpirovali Benthama napísať 

jeho najznámejšie diela (Fragment o vláde, Úvod do princípov morálky a 
zákonodarstva), v ktorých sa snažil vniesť do diskusie o štáte zdravý rozum 

a vedeckú metódu
 
(Scruton 2005, 254), opäť založenú na princípe utility. 

 

Princíp utility ako základ mravného konania  

 

Hoci princíp utility predstavoval významnú súčasť myšlienok mnohých zná-

mych mysliteľov už od staroveku, za skutočného zakladateľa utilitarizmu, 

ako etickej teórie v jeho klasickej podobe, považujeme práve Benthama. 

Tento anglický filozof sa počas svojho pôsobenia výrazne zaujímal o sociálne 

podmienky svojej doby a jeho cieľom sa stalo nájsť takú teóriu morálky, 

podľa ktorej by bolo kritériom správnosti či nesprávnosti akéhokoľvek kona-

nia to, či bolo prospešné pre väčšinu zainteresovaných subjektov alebo nie. 

Vo svojej filozofii často vychádzal priamo z hedonizmu a za hlavný cieľ 

svojej mravnej teórie považoval povinnosť, aby bolo každému jednotlivcovi 

naznačené, v čom spočíva jeho najväčší prospech a ako ho má dosiahnuť. 

Mohlo by sa tak javiť, akoby sa v jeho teórii morálka menila na čistý výpočet 

možných príjemných a nepríjemných zážitkov (Mill 2000, 46-47). Za jediný 

mravný fakt totiž považoval skutočnosť, že ľudia za každým konaním hľadajú 

pôžitok a vyhýbajú sa bolesti, a teda naše činy riadia predpokladané kon-

zekvencie daného konania. Na základe svojich poznatkov tak sformuloval 

                                                                                                               
snahu zlepšiť si vlastné postavenie a úžitok, čo tvorí základ ľudskej motivácie. V jeho 

chápaní je ale sledovanie vlastného záujmu prospešné pre celú spoločnosť. Aktivity ľudí 

sú motivované túžbou po maximalizácii zisku, a tak ako je sledovanie tohto záujmu 

prospešné jednotlivcovi, ktorému prináša zisk, je prospešné aj celej spoločnosti, a preto 

ak sledovaním vlastného záujmu budeme maximalizovať osobný blahobyt, budeme tým 

maximalizovať aj bohatstvo spoločnosti, tvoriace jednoduchý súčet individuálnych 

blahobytov. Vo svojich úvahách zachádza ešte ďalej, keď tvrdí, že človek, ktorý ide „za 

svojím vlastným záujmom, prospeje záujmu spoločnosti často účinnejšie, než keď mu 

chce skutočne pomôcť“ (Smith 2001, 398). Pripúšťa ale, že nie vždy sa musia záujmy 

jednotlivcov plne zhodovať so záujmami spoločnosti. Hoci Smith všeobecne odmietal 

princíp utility ako jediné pravidlo posudzovania činov, považoval ho zároveň za nevy-

hnutný pre zotrvanie spoločnosti. Užitočnosť chápal najmä ako cieľ mravného konania. 

Aj Smithove idey o úžitku tak predstavovali významný zdroj inšpirácie pri koncipovaní 

klasického utilitarizmu. 
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teóriu, založenú práve na princípe utility, posudzujúcu každé mravné konanie 

podľa jeho predpokladaných
4
 následkov. 

 Bezprostredným zdrojom inšpirácie, ako sme už naznačili, boli pre Ben-

thama práve Humove a Smithove myšlienky. Od Huma prevzal predovšetkým 

jeho hlavné kritérium posudzovania činov, za ktoré považoval pocit príjem-

nosti a nepríjemnosti. Zároveň od neho prevzal myšlienku, že cieľom mrav-

ného konania človeka je v podstate všeobecný úžitok a spoločenský prospech, 

z čoho ale tiež Hume vyvodil, že hoci sa človek usiluje o maximalizáciu šťas-

tia, neorientuje sa pri rozhodovaní len na vlastný prospech, ale tiež na pro-

spech iných. Práve tieto myšlienky Bentham prevzal za základ svojej etickej 

teórie, ktorú následne doplnil aj Smithovými myšlienkami o celospoločen-

skom prospechu a bohatstve, ktoré pozostáva podľa autora z partikulárnych 

bohatstiev všetkých členov spoločnosti, pričom jednotlivci sledujú pri konaní 

vlastný úžitok, a tým maximalizujú aj bohatstvo spoločnosti. Túto myšlienku 

Bentham aplikoval na celospoločenské šťastie a práve na nej postavil základ 

svojho sociálneho utilitarizmu. 

Vo svojej etickej teórii Bentham nerozlišoval medzi šťastím a pôžitkom 

(Bentham 1781, chapter I.), čo sa utilitarizmu často vyčíta. Pod užitočnosťou 

jednoducho chápal všetko to, čo prináša prospech, potešenie, dobro či šťastie, 

alebo bráni konaniu zla či pôsobeniu bolesti subjektu, ktorého záujmy be-

rieme do úvahy. Ak je týmto subjektom spoločnosť, ide o blaho spoločnosti; 

ak skupina, tak ide o blaho skupiny; ak jedinec, tak ide o blaho jedinca. Ben-

tham zároveň „vychádzal z predpokladu, že spoločnosť je súborom jednotliv-

cov a to, čo je správne pre spoločnosť, závisí na zaistení blaha týchto 

jednotlivcov“ (Thompson 2004, 94). Aj na základe tejto myšlienky ho 

zaraďujeme k predstaviteľom kolektívneho či sociálneho utilitarizmu
5
 (na-

                                                 
4 Predpokladaných preto, že ako jeden z nasledovníkov Benthama, významný klasický 

utilitarista Henry Sidgwick podotkol, hoci v utilitarizme je dôraz kladený na následky 

a nie na okolnosti, motívy či podmienky, v ktorých sa čin vykonáva, následky sú vždy 

len predpokladané. Preto je vlastne každé naše rozhodnutie risk. Budúcnosť totiž nikdy 

nepoznáme, a teda pri každom rozhodnutí riskujeme. 
5 Pod kolektívnym (či kolektivistickým) utilitarizmom chápeme typ morálneho a politic-

kého myslenia, pri ktorom sa individuálne blaho odvodzuje od spoločenského blaha. 

Inými slovami, spoločenské blaho sa stavia nad individuálne. Povinnosťou indivídua sa 

potom stáva konať tak, aby jeho osobné úsilie smerovalo primárne k zvyšovaniu spolo-

čenského blaha a sekundárne tým dôjde aj k zvýšeniu jeho vlastného blaha. Na druhej 
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proti tomu rozoznávame aj tzv. individuálny utilitarizmus
6
, ktorého pred-

staviteľom bol napríklad John Stuart Mill). 

Za významné možno tiež označiť úsilie Benthama, aby na každom 

jednotlivcovi záležalo rovnako. Veril totiž v prirodzenú nerovnosť ľudí a v to, 

že každý človek je sám tvorcom svojho osudu. Každému preto prisudzoval 

rovnaké právo na šťastie, nezávisle na jeho momentálnej situácii a kázal 

„každého počítať za jedného, nikoho za viac ako jedného“ (everybody to 

count for one, nobody for more than one – Mill 2000, 140) a v istom zmysle 

tak presadzoval akýsi minimálny princíp rovnosti. Zároveň môžeme konštato-

vať, že všetky morálne činy hodnotil na základe predpokladaných následkov 

dosiahnutia maximálnej miery blaha pre čo najväčší počet ľudí, pričom spo-

ločnosť považoval za umelý výtvor, ktorý je tvorený súhrnom záujmov jed-

notlivých indivíduí. Preto tvrdil, že to, čo je dobré pre jednotlivca musí byť 

dobré aj pre spoločnosť, a teda šťastie spoločnosti spočíva v šťastí jej jed-

notlivých členov (Bentham 1781). Jeho tvrdenia vychádzajú z konkrétnych či-

nov a majú kvantitatívnu povahu, čo znamená, že na rozdiel od svojho nasle-

dovníka Milla mladšieho, nerozlišoval medzi kvalitou jednotlivých dobier 

a pôžitkov. Množstvo prospechu, ktorý vzíde z konania, bolo pre neho dôleži-

tejšie ako charakter či kvalita daného prospechu. Išlo mu o čistú maxima-

lizáciu šťastia. Zároveň ale to, či je daný čin v súlade so všeobecným záko-

nom či poriadkom spoločnosti, bolo pre neho až druhoradé. Primárnym cie-

ľom je šťastie, ktoré definoval ako súčet potešenia a bolesti (Veenhoven 

2010). Preto ho môžeme označiť aj za akéhosi predchodcu utilitarizmu činu.
7
  

                                                                                                               
strane to znamená, že spoločnosť musí vytvárať také podmienky, aby každé indivíduum 

mohlo nielen prispievať k spoločenskému blahu, ale na ňom aj participovať. 
6 Individuálny (či individualistický) utilitarizmus chápeme ako taký typ morálneho i poli-

tického uvažovania, pri ktorom sa spoločenské blaho odvodzuje od individuálneho blaha. 

To znamená, že spoločenské blaho sa dosahuje individuálnym úsilím o indivi-duálne 

dobro a predstavuje vlastne akýsi súčet individuálnych dobier (priemerný úžitok). To 

predpokladá maximalizáciu osobnej slobody, aby indivíduum mohlo v súťaži s inými 

indivíduami presadzovať svoj záujem. 
7 V polovici 20. storočia sa utilitarizmus začal výrazne členiť na niekoľko prúdov. Najvý-

znamnejším sa stalo ale jeho členenie na utilitarizmus činu a utilitarizmus pravidla. Pod-

statu utilitarizmu činu vyjadruje tvrdenie, že konanie je správne vtedy a len vtedy, keď 

prináša najlepšie možné dôsledky. To znamená, že dôraz sa kladie jedine na to, aby 

konanie prinieslo čo najväčší prospech pre čo najväčší počet ľudí. V tomto chápaní to, či 

je dané konanie v súlade so zákonmi alebo inými pravidlami spoločnosti, je až druho-
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Bentham sa vo svojom utilitarizme zaoberá okrem iného aj potešením 

a bolesťou, ako ďalšími princípmi súvisiacimi s dosahovaním prospechu ľudí. 

Preto vo svojich východiskách uvádza, pre lepšie pochopenie, pôvod týchto 

dvoch princípov, ktorý priraďuje k štyrom hlavným zdrojom (Bentham 1781, 

chapter III.): 

- fyzický zdroj – je základom ostatných a zahŕňa v sebe príjemnosti 

a nepríjemnosti každodenného života, vznikajúce nezávisle od ľud-

skej vôle; 

- politický zdroj – je výsledkom vlády v danej spoločnosti či štáte; 

- morálny zdroj – je výsledkom vzájomných vzťahov medzi ľuďmi, 

s ktorými človek prichádza do styku; 

- náboženský zdroj – je výsledkom vplyvu nadprirodzenej bytosti na 

život človeka.  

V problematike utilitarizmu môžeme medzi Benthamove najvýznamnejšie 

diela celkom iste zaradiť aj Úvod do princípov morálky a zákonodarstva. 

Práve tu totiž vymedzuje základné okolnosti, podieľajúce sa na tvorbe bolesti 

alebo potešenia. K takým radí napríklad zdravie, silu, odolnosť, fyzickú nedo-

konalosť, kvantitu a kvalitu vedomostí, silu rozumových schopností, spoľahli-

vosť a vytrvalosť mysle, náklonnosť, morálnu citlivosť a zaujatie, náboženskú 

citlivosť a zaujatie, sympatickú citlivosť a zaujatie, vek, pohlavie, vzdelanie, 

vládu a iné (Bentham 1781, chapter VI). Jeho základné kategórie – úžitok, 

potešenie, bolesť – tak v konečnom dôsledku smerujú ku konečnému šťastiu 

všetkého ľudského snaženia. Princíp najväčšieho šťastia, ktorého podstata 

spočíva v úsilí dosiahnuť maximálne množstvo šťastia pre maximálne 

množstvo ľudí, ktorú Bentham v rámci svojho utilitarizmu sformuloval, tak 

vlastne vyjadruje konečný cieľ, predstavujúci základ každého mravného 

rozhodovania človeka smerujúceho k činu. 

                                                                                                               
radé. Avšak podstatou utilitarizmu pravidla je tvrdenie, že konanie je správne vtedy a len 

vtedy, keď sleduje určité zvolené pravidlo platné v tej danej spoločnosti či sociálnej sku-

pine. Konanie je teda hodnotené na základe nejakého pravidla a to pravidlo zas na zá-

klade dôsledkov, ktoré z neho vyplývajú. V tomto utilitárnom prúde ide tak o tzv. 

dvojfázový proces, pretože každý čin je hodnotený na základe svojich predpokladaných 

následkov až po overení, či je v súlade s platnými normami danej spoločnosti. Pred-

stavitelia utilitarizmu pravidla zväčša zastávali taktiež názor, že ľudia musia nasledovať 

také pravidlá a zákony, ktoré majú najlepší vplyv na ľudské šťastie. (Gluchman 2008, 

626). 
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K svojmu utilitarizmu vymedzuje, okrem spomínaných okolností po-

dieľajúcich sa na tvorbe bolesti či potešenia, aj sedem základných kritérií, za 

pomoci ktorých je možné množstvo dobra a zla merať. Týmito kritériami sú: 

intenzita, dĺžka trvania, pravdepodobnosť daného konania, blízkosť či vzdia-

lenosť, podnecovanie vzniku ďalšieho príjemného, čistota a množstvo ľudí, 

ktorých sa dané konanie týka. (Bentham 1781, chapter VI) Tendencia konania 

vo svojej podstate tak závisela od súčtu jednotlivých dôsledkov, čo presnejšie 

malo predstavovať rozdiel medzi celkovým súčtom dobrých a zlých dôsled-

kov konkrétneho konania. Dôsledky konania taktiež delil na materiálne 

a nemateriálne. (Čipkár 2003, 31). 

Hoci okolnosti, za ktorých sa jednotlivé činy vykonávali, nemali primárnu 

dôležitosť, predsa len ich význam Bentham neopomenul. Na základe jednotli-

vých okolností následne rozlišoval individuálne následky činu na úmyselné 

a neúmyselné. Úmyselné konzekvencie ďalej delil na priame a nepriame. 

V tejto úvahe pokračoval s myšlienkou, že ľudský úmysel môže byť kedykoľ-

vek považovaný za dobrý alebo zlý, a to vo vzťahu buď k dôsledkom konania 

alebo k jeho motívom. Dospel k záveru, že dobro a zlo významnou mierou 

závisí od toho, či má konanie dobré alebo zlé následky, alebo či má pôvod 

v zlých alebo dobrých motívoch. Pripúšťa však neprehliadnuteľnú skutoč-

nosť, že keď chce človek konať, tak sa takmer vždy zamýšľa nad činom, ale 

nie nad jeho okolnosťami. V súvislosti s tým tak Bentham pripúšťa, že hoci 

by nejaký čin produkoval zlé následky, mohol mať dobré úmysly, no nevyda-

ril sa vzhľadom na okolnosti. Tie preto taktiež zohrávajú významnú úlohu pri 

realizácii činu, pretože práve od nich závisí dobro a zlo, avšak netvoria 

priamy objekt úmyslu. 

Pri motívoch už ide Bentham hlbšie a poskytuje svoju klasifikáciu, na zá-

klade ktorej ich delí predovšetkým na: špekulatívne (také, ktoré môžu ovplyv-

niť len bezprostredné konanie) a praktické (také, ktoré sú schopné ovplyvňo-

vať aj vôľu ľudí). Rozlišuje aj motívy vnútorné a vonkajšie; alebo dobré (ide 

napríklad o žičlivosť, religiozitu, úsilie o dobré meno a pod.), neutrálne (tu 

patria napríklad peniaze, túžba po moci, sebazáchova a pod.) a zlé (neochota 

a pod.). Z uvedeného následne Bentham odvodil, že každé mravné konanie 

má zväčša primárne a sekundárne dôsledky. Preto môže nastať situácia, že 

primárne dôsledky konania sú zlé, no sekundárne dobré alebo naopak. Tým 

chcel zabrániť možnej dezinterpretácii jeho ideí a teda, že z jeho myšlienok 

nevyplýva nutnosť totožnosti primárnych a sekundárnych okolností. Toto 

tvrdenie je možné uviesť na príklade potrestania zločinca. Samotné potresta-
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nie tak vyjadruje negatívny, avšak sekundárny dôsledok, ktorého primárnym 

cieľom je, aby daná osoba v budúcnosti už podobné skutky nekonala. (Čipkár 

2003, 31-32). 

Bolo už naznačené, že Bentham sa značne zaoberal aj sociálnymi problé-

mami danej doby v Anglicku. Preto v rámci svojej teórie prezentoval ďalší 

princíp, ktorým v podstate legitimizoval redistribúciu v smere zvyšovania 

blahobytu spoločnosti ako celku (Blaha 2009, 132-135) so snahou urobiť 

utilitarizmus spravodlivejším. Jeho odpoveďou na veľké sociálne nerovnosti 

bol tak princíp klesajúcej hraničnej užitočnosti, ktorý v stručnosti vyjadroval, 

že s narastajúcim bohatstvom jednotlivca v podstate klesá úžitok z každého 

ďalšieho prírastku jeho bohatstva. Za spravodlivé preto pokladal napríklad 

vyššie zdaňovanie bohatších. V tomto smere sa preto tiež napríklad domnie-

val, že presun príjmu bohatšej osoby na chudobnejšiu by viedol k nárastu 

celkového úžitku, pretože užitočnosť prerozdelenia, ktorú takto nadobudne 

chudobný je vyššia, ako neužitočnosť spôsobená bohatému. Princíp klesajúcej 

hraničnej užitočnosti tak mal za cieľ neopomínať tých najchudobnejších 

s nelimitovaným cieľom čistej maximalizácie blahobytu a prospechu. 

 

Záver 
 

Pri snahe konkrétnejšie vymedziť Benthamov utilitarizmus môžeme na zá-

klade poznatkov z jeho úvah tvrdiť, že bol zástancom sociálneho (kolektív-

neho) a kvantitatívneho utilitarizmu s dôrazom na maximalizáciu úžitku, 

potláčajúceho dôležitosť všeobecných pravidiel spoločnosti. Hoci sa princí-

pom utility vo svojich myšlienkach zaoberali mnohí myslitelia pred Ben-

thamom, on ho ako prvý zakotvil ako základnú zásadu novej samostatnej 

etickej teórie. Svojim princípom utility sa tak snažil formulovať akési vše-

obecné pravdy pre celé ľudstvo, v súčinnosti s myšlienkou minimálnej rov-

nosti ľudí, ktoré chcel v konečnom dôsledku aplikovať predovšetkým na ang-

lické zákonodarstvo s cieľom, aby to zabezpečovalo občanom čo najväčšie 

šťastie. 

Svoje idey postavil na tvrdení, že ľudia sa prirodzene usilujú dosahovať 

príjemné a vyhýbať sa nepríjemnému, a práve na tomto základe následne ko-

najú. Do utilitarizmu zaviedol mnoho vlastných myšlienok a kritérií hodnote-

nia konania, ktoré podriadil tomuto princípu, no s ktorými nesúhlasili vždy 

ani jednotliví predstavitelia utilitarizmu. Táto primárne konzekvencialistická 
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teória si tak od svojho vzniku prešla mnohými zmenami a modifikáciami. Už 

napríklad bezprostredný nasledovník Benthamových myšlienok John Stuart 

Mill mnoho jeho kritérií modifikoval či úplne odmietol a nastolil nové. No 

hoci dnes rozlišujeme mnoho podôb utilitarizmu hlavná podstata, ktorú mu 

dal Bentham ostáva zachovaná, a to maximalizácia prospechu. 

V súčasnosti má utilitarizmus pre svoju veľkú diferenciáciu stále viac 

odporcov a aj myšlienky samotného Benthama sú podrobované neustálej kri-

tike. Najčastejšie táto kritika vychádza od teoretikov spravodlivosti zdôraz-

ňujúcich, že utilitarizmus v sebe neobsahuje žiadny princíp spravodlivosti 

a v podstate legitimizuje právo obetovať dobro menšiny v prospech dobra 

väčšiny. Aj napriek tomu v závere môžeme konštatovať, že hoci Jeremy 

Bentham prispel do mnohých oblastí života spoločnosti a mnohých vedných 

odborov, celkovo za jeho najväčší prínos môžeme označiť práve prínos do 

etiky a práva, kde svojim poňatím princípu utility vytvoril nový pohľad na 

potrebu rozhodovania pri akomkoľvek mravnom konaní. Napriek množstvu 

kritických postojov sformovaných voči jeho myšlienkam a napriek množstvu 

zmien, ktorými si prešiel od čias svojho vzniku dodnes, utilitarizmus patrí 

k najvýznamnejším teóriám vôbec. Konanie za účelom maximalizácie prospe-

chu, a to či už individuálneho alebo kolektívneho, sa dotýka každej oblasti 

života človeka. Preto predstavuje Benthamovo učenie nielen neoddeliteľnú 

súčasť prípravy každého učiteľa občianskej náuky či iných odborov, ale záro-

veň predstavuje neoddeliteľnú súčasť života každého jednotlivca. 

 

Literatúra 

 
BENTHAM, J. (1781): An introduction to the principles of morals and legisla-

tion. Brighton: BLTC Research. Online. Web. 3. máj. 2012. <http:// 

www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html> 

BLAHA, Ľ. (2009): Späť k Marxovi? (Sociálny štát, ekonomická demokracia a 

teórie spravodlivosti). Bratislava: Veda Vydavateľstvo SAV. 

BURNS, J. H. (2005): Happiness and Utility: Jeremy Bentham´s Equation. In: 

Utilitas. Cambridge: Cambridge University Press, 1, 46-61. Online. Web. 5. 

Oct. 2012. <http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/greatest-happiness. 

pdf> 

ČIPKÁR, J. (2003): Profesijná etika právnika. Košice: PF UPJŠ. 



Anna Mravcová  

 

120 

GLUCHMAN, V. (2008): Utilitarizmus a neutilitaristický konzekvencializmus. 

In: Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava: 

Kalligram,  626-656. 

GRAY, J. (2004): Dvě tváře liberalismu. Praha: Mladá fronta. 

HUME, D. (1899): Zkoumání o zásadách mravnosti. Praha: Ján Laichter. 

KOL. AUTOROV (1995): Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: 

CDK, Proglas. 

MILL, J. S. (2000): Bentham, utilitarizmus. Prešov: LIM. 

RICHARDS, H. (2005): The uneventful life that embraced philosophy and 

science as well as penal reform and fridges. Brighton: BLTC Research.  

Online. Web. 3. máj. 2012. <http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/ 

life.html> 

SCRUTON, R. (2005): Utilitarismus a další vývoj. In: Krátké dějiny novověké 

filosofie. Brno: Barrister & Principal, 253-266. 

SCHOFIELD, P. (2006): Utility and democracy. The political thought of Jeremy 

Bentham. New York : Oxford University Press. 

SMITH, A. (2001): Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: 

Liberální institut. 

SMITH, A. (2005): Teória mravných citov. Praha: Liberální institut. 

THOMPSON, M. (2004): Utilitarismus. In: Přehled etiky. Praha: Portál,  93-103. 

VEENHOVEN, R. (2009): Great Happiness for the greater number. Online. 

Web. 22. apr. 2012. <http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/Pub2010s/ 

GreaterHappiness-JOHS-2.pdf> 

Abstrakt: Príspevok poukazuje na význam Benthamovho prínosu v jednotlivých 

vedných odboroch ako právo, politológia, ekonómia, filozofia a etika, ktoré sú 
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METODIKA PRÁCE S ODBORNÝM TEXTOM  
V PROCESE PRÍPRAVY UČITEĽOV 

OBČIANSKEJ NÁUKY 
 

Ľubica Predanocyová 
 
 

Procedure of Knowing Texts Work in the Preparation Process  

of Civics Teachers 
 

Abstract: Specialized text is the basis means of the university preparation for teacher 

of civics. The aim of this paper is to point out importance of preparing students to 

achieve the ability to work with a specialized text. Specialized text is a starting point 

for the preparation of under graduate students and is also the basis for the work of 

the teacher with the student. The analysis of the methodological option for working 

with text and the position of question from the didactic and methodological aspects 

will be the parts of the contribution. 

Keywords: scholarly text, methods of work, question. 
 

 

Úvod 
 

Teoretické zvládnutie problémov súvisiacich s univerzitnou prípravou, pred-

stavuje základný zámer štúdia, ktorý však pri príprave študentov učiteľstva 

stojí v pozícii predpokladu zvládnutia aj jej metodickej súčasti. Príspevok 

predstavuje zamyslenie sa nad pozíciou odborného textu v príprave budúcich 

učiteľov občianskej náuky, ktorá je jednou z aktuálnych požiadaviek, súvisia-

cich s rozvojom didakticko-transformačných kompetencií učiteľa. Práca s od-

borným textom, doteraz opomínaná, sa dostáva do centra pozornosti aj z dô-

vodu špecifickosti charakteru predmetu občianska náuka, vyžadujúceho, aby 

učiteľ dokázal viesť svojich žiakov k samostatnej a tvorivo-kritickej práci 

v rámci každej zložky predmetu. Jednou zo súčastí metodickej práce s odbor-

ným textom je otázka, v príspevku predstavuje ďalšiu analyzovanú problema-

tiku, upozorňujeme nielen na jej zložitosť, ale aj možnú podobu praktickej 

realizácie. 
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Text ako východisko samostatnosti, tvorivosti, kreativity 
 

Pregraduálna príprava učiteľa je nevyhnutne koncipovaná na práci s odbor-

ným textom, ktorá reprezentuje nielen rozvoj kognitívnej stránky, ale inten-

ciuje podporu aktívneho individuálneho rozvoja študenta v zmysle širokého 

diapazónu osobnostných a profesijných kompetencií budúceho pedagóga. 

Text
1
 ako písaný či tlačený súvislý zápis sledu symbolov, znakov, číslic, pís-

men, slov; alebo zvuková, hraná, animovaná podoba, prioritne predstavuje 

prostriedok prenosu informácií a napĺňa vopred stanovený komunikačný cieľ. 

Analýza nás vedie k identifikovaniu viacerých typicít textu, text má rovinu 

obsahovú, formálnu, účelovú, jeho tvorcom je konkrétna osoba a je vytvorený 

pre vopred stanoveného percipienta. Odborný text a adekvátna schopnosť 

práce s ním predstavuje východisko a súčasne cieľ rozvíjania špecifických 

zručností, ku ktorým, mimo jeho porozumenia, možno priradiť inferenciu, 

činnosť prijímateľa textu, spočívajúcu v spájaní jazykových výrazov, ktoré 

text tvoria, s už nadobudnutými poznatkami. Kompletizácia vnútro textových 

vzťahov, ktoré nie sú v texte explikované, predstavuje východisko poňatia 

koherenčného aspektu textu, ktorého podstatou je tematická a logická nadväz-

nosť. Pracovať s odborným textom preto neznamená iba porozumieť obsahu. 

Reflektovanie reality, seba samého, schopnosť formulácie problémov, otázok, 

rozvíjanie zručností, schopností, postojov, názorov; je to výzva, ktorej naplne-

nie, vo vzťahu k študentom učiteľstva, môže znamenať zdokonalenie ich uni-

verzitnej prípravy. 

 

Príprava učiteľa občianskej náuky v kontexte s aktuálnymi 

požiadavkami učebného predmetu 

 

Učebný predmet občianska náuka patrí vo výstavbe slovenského školského 

vzdelávacieho systému k jedným z najdôležitejších. Dôvod uvedenej konšta-

tácie spočíva v jeho pozícii vzhľadom na možnosti prípravy jednotlivca pre 

reálny život v prostredí sociálnom, podporuje jeho záujem o veci verejné. 

Predmet má nezastupiteľné miesto v procese občianskej prípravy, aktívne 

podporuje tvorbu pozitívnych morálnych hodnôt, postojov. Poskytuje podnety 

pre rozvoj žiakovej samostatnosti, kreativity, procesuality myslenia, kontaktu 

                                                 
1 Text, lat. texte, textere – tkaný materiál; pôvodný význam: utkaný útvar reči. 
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s reálnymi problémami a možnosťami ich riešenia. Osnovanie predmetu na-

pĺňa kritériá štátneho vzdelávacieho programu a je vystavané na požadovanej 

úrovni zvládnutia vedomostí, zručností, schopností žiakom tak, ako je to pre-

zentované vzdelávacím a výkonovým štandardom. Cieľom štandárd je na-

plnenie systému kľúčových kompetencií, ktoré smerujú žiaka k príprave pre 

individuálny život, pracovný proces, podieľajú sa na hodnotovej orientácii, 

kultivujú človeka smerom k plnohodnotnému životu.
2
  

V kontexte so zámerom príspevku je potrebné upozorniť na požiadavky, 

ktoré bude adept na učiteľstvo  s nástupom do pedagogického prostredia napĺ-

ňať. Na úrovni nižšieho aj vyššieho sekundárneho vzdelávania je potrebné 

akcentovať: zvládnutie bežných situácií v osobnom i občianskom živote, 

nachádzanie vlastného miesta jednotlivca a jeho úlohy v spoločnosti, kultivo-

vané vyjadrovanie vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovanie, 

úcta k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam, pochopenie a 

rešpektovanie kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a spoločen-

stiev.
3
 Uvedené kompetencie považujeme za také, ktoré je možné vytvárať 

prednostným aplikovaním práce s textom. 

Naplnenie cieľov predmetu občianska náuka je realizovateľné prostredníc-

tvom kľúčových kompetencií, ktoré sa následne zrkadlia v požiadavkách na 

výstupy žiaka z predmetu, teda sú modelované ako reálne naplniteľné vzhľa-

dom na priemerného žiaka. Je potrebné upozorniť, že práve tieto najvýraznej-

šie reflektujú nevyhnutnosť aplikovať v učebnej aktivite žiakov prácu s tex-

tom, jej rôzne podoby; pracovať so žiakmi samozrejme predpokladá zvládnuť 

uvedený prístup učiteľom. Budúci učiteľ musí byť vo svojej pregraduálnej 

príprave dostatočne a reálne orientovaný v základných rovinách výstupu z 

predmetu. Obsahový aspekt možno vo všeobecnosti považovať za východi-

                                                 
2 Kľúčové kompetencie v predmete občianska náuka: osvojovania noriem spoločenského 

správania a občianskeho spolužitia, rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských 

vzťahov, úcty k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam a kresťanským 

tradíciám, porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek, zvládnutia 

bežných situácií v osobnom i občianskom živote, získavania orientácie v aktuálnom 

verejnom živote Slovenskej republiky i vo svete, pochopenia podstaty demokracie, práv 

a povinností občanov. Pozri: Zákon č. 245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3 Pozri: Zákon č. 245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
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sko, príprava učiteľa vyžaduje akcentovať zvládnutie didakticko-transformač-

nej oblasti, jej dominanciu reprezentuje metodologický aspekt. 

Možno identifikovať tri základné roviny výstupov z predmetu občianska 

náuka. Prvá je rovina kognícií, žiak má zvládnuť relevantný pojmový aparát 

vybratých spoločensko-vedných poznatkov. Budúci učiteľ musí byť kompe-

tentný pripraviť žiakov z hľadiska uvedenej požiadavky nielen v kontexte 

s ich porozumením, ale aj schopnosťou primeranej miery zvládnutia iden-

tifikácie vzájomných súvislostí medzi poznatkami, ktorých bohatosť je v 

predmete nepopierateľná. Druhá rovina vyžaduje viesť žiakov a preveriť ich 

schopnosť samostatne riešiť problémy, hľadať a používať argumentačné 

schopnosti, ktoré žiak dokáže prezentovať. Ide o analýzu a následnú aplikáciu 

už zvládnutých kognícií, ktoré sú učiteľom smerované k oblasti občianskej, 

právnej, spoločensko-ekonomickej. Dôležitosť prípravy budúceho pedagóga 

vidíme v usmerňovaní jeho prípravy tak, aby dokázal svojich žiakov smero-

vať a podporovať v schopnosti využívania vedomostí v nových, aktuálnych 

súvislostiach.
4
 Problémom sa javí tá stránka pregraduálnej prípravy, od ktorej 

sa očakáva tvorba pedagogickej zručnosti interpretovať kontextualitu rešpek-

tujúcu nové súvislosti spoločenského diania. Syntéza predstavuje poslednú 

rovinu, požadovanú školským systémom. Vnútorná výstavba tejto požiadavky 

smeruje žiaka od schopnosti zaradiť istú obsahovú problematiku do širších 

spoločenských a kultúrnych súvislostí na základe syntézy a zovšeobecnenia, 

k schopnosti vytvoriť vlastné riešenie, ktoré môže mať viacero podôb (pro-

jekt, esej). Pedagogická príprava učiteľa občianskej náuky by analogicky 

mala/mohla vrcholiť v jeho zručnosti kritického samostatného hodnotenia 

zvolenej problematiky a následnej tvorby vlastných návrhov. V tejto súvis-

losti nie je možné neupozorniť, že analyzované požiadavky na výstupy 

z predmetu občianska náuka nie je možné dosiahnuť bez aktívneho zvládnutia 

a nadobudnutia zručností v metodológii práce sa textom.
5
 

                                                 
4 Pozri: (Jakubovská 2001, 69-75) 
5 Jedným z argumentom, podporujúcich uvedenú požiadavku je pedagogická zručnosť 

pracovať sa tzv. príkazovými slovesami, ktoré sa špecificky viažu na reálne zvládnutie 

uvádzaných výstupov a tie by mali byť samozrejmou súčasťou prípravy učiteľa. Rovina 

vedomostí a porozumenia je sprevádzaná slovesami: vysvetli, uveď, charakterizuj; rovina 

analýzy a aplikácií – slovesá porovnaj, vyber, zoraď a rovina syntézy a zovšeobecnenia 

vyžaduje použitie príkazových slovies: kriticky zhodnoť, posúď problém, diskutuj, 

prezentuj vlastné stanovisko, navrhni možné riešenia. 
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Práca s odborným textom  
 

Aktívna percepcia odborného textu stojí v popredí pregraduálnej prípravy 

učiteľa, tá je v súčasnosti koncipovaná na základoch konštruktivistického 

pedagogického prístupu,
6
 stojaceho akosi v opozícii voči tradičnému transmi-

sívnemu prístupu, odmietajúceho, resp. eliminujúceho také spôsoby posky-

tovania poznatkov, ktoré majú ucelenú podobu. Konštruktivisti kalkulujú so 

skutočnosťou, že pochopiť, zapamätať si, či naučiť sa, predpokladá už existu-

júce vedomosti.
7
 Teda porozumenie textu sa realizuje prostredníctvom myš-

lienkových procesov analýzy, syntézy, hodnotenia, tvorivého myslenia, ucho-

penie nového poznatku, predstavujúceho vlastnú činnosť, evokovanú vnútor-

nou motiváciou. 

Pre univerzitné štúdium a vedenie študentov je preto relevantné vychádzať 

z predpokladu, že každý z nich má určité kognície, s ktorými možno pracovať 

prostredníctvom tzv. modelu konceptuálnej zmeny.
8
 Procesualita, základná 

charakteristika analyzovaného modelu, je koncentrovaná na vyvolanie 

kognitívneho konfliktu. Prvým krokom je poskytnutie novej informácie, ktorú 

študenti následne zvažujú, snažia sa ju pochopiť, vytvoriť si svoj názor. Na-

koľko ide o individuálne premýšľanie, pedagóg musí kalkulovať so situáciou 

rozdielnej percepcie, preto dáva svojim študentom dostatočný priestor pre 

verbálnu formuláciu a komparáciu názorov formou diskusie. Následne peda-

góg poskytne relevantnú orientáciu vo zvolenom probléme, ktorú študenti ne-

mohli dedukovať zo svojich doterajších vedomostí, reakciou je konflikt 

kognícií, konflikt medzi očakávaným a skutočným záverom. Práca s textom 

umožní študentom v nasledujúcej fáze revidovanie pôvodných, resp. prijíma-

nie nových názorov, zisťovanie vhodných argumentov, uvedomovanie si prí-

čin a následkov preberaného problému, konflikt kognícií je vystriedaný sta-

vom kognitívnej rovnováhy. 

                                                 
6 Zásady konštruktivistickej pedagogiky sa spájajú s menom G. Pettyho, ktorý vychádzal 

z konštatovania, že žiak na zvládnutie istých úloh musí mať potrebné poznatky, tie sú 

evokované v učiteľom zadávaných úlohách, ktoré musia byť žiakmi zvládnuteľné. Samo-

zrejmosťou je učiteľova diagnostika práce žiakov na problémoch, dostatok času, posled-

nou zásadou je záverečné zhrnutie nielen procesu, ale aj výsledku pracovnej aktivity. 
7 Pozri: (Dvořák 2005, 43-45) 
8 Pozri: (Gavora 2008, 150-155) 
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Reálna práca s textom, ako súčasť učiteľskej prípravy, z metodického as-

pektu predpokladá poznať proces textového porozumenia aj v širšom ako 

kognitívnom rámci. Z uvedeného uhla pohľadu možno identifikovať päť kro-

kov, ktorých zvládnutie môže reprezentovať pozitívne výsledky v zmysle 

relatívnej komplexnosti porozumenia textu. Cieľ prvého z nich je porozume-

nie, ktoré je postačujúce z hľadiska vyhľadávania určených informácií, 

myšlienok, explikovaných v texte, študent využíva istý poznatkový diapazón, 

ktorý má ako indivíduum k dispozícii. Širšie porozumenie textu, ktoré je 

možné na základe študentovej schopnosti premýšľať o texte ako celku, je 

sprevádzané tvorbou a formuláciou centrálneho problému textu, zámerom 

textu, prípadne jeho aplikáciou v relatívne širšom kontexte (teoretický, histo-

rický). 

Ďalšia fáza je interpretačná, v podstate ju možno hodnotiť ako centrálnu, 

pretože v sebe obsahuje viacero zásadných aspektov, ktoré vedú k podpore 

takých schopností adeptov štúdia učiteľstva, ako je posúdenie hodnoty textu, 

jeho integrity či autorského zámeru. Interpretácia je proces logického spra-

cúvania informácií, hľadania myšlienkových súvislostí medzi jednotlivými 

časťami textu, odhaľovanie argumentov, komparovanie, zovšeobecňovanie, 

formulácia záverov. Akýmsi vrcholom tejto fázy porozumenia textu je schop-

nosť aplikovať informácie v reálnom žití. 

Abstraktné myslenie je ťažiskom pre čitateľovo uvažovanie a hodnotenie 

obsahu textu, smeruje k podpore schopnosti študenta priradiť k už existujú-

cim vedomostiam vedomosti nové. Požiadavkou na relevantné zvládnutie 

tejto fázy porozumenia textu je formulácia vlastného postoja k problému, 

ktorá musí byť sprevádzaná potrebnou a obhájiteľnou argumentáciou. 

Analýza práce s textom, ako súčasť prípravy študenta učiteľstva v špecia-

lizácii Výchova k občianstvu, nás vedie k pripomenutiu ďalšieho aspektu. 

Kvalitná metodika rozvíja nielen zručností, akými sú počúvanie, hovorenie, 

čítanie, písanie, ale aj zručnosti, súvisiace s používaním jazyka ako komuni-

kačného prostriedku. Je potrebné, aby budúci učiteľ zvládol aj ďalšie požia-

davky. Práca s textom je myšlienková aktivita, ňou dosahujeme činnosť, 

v ktorej dochádza k spájaniu jazykových výrazov, ktorými je text tvorený, 

s už osvojenými poznatkami, skúsenosťami. Inferencia je prepojená s integ-

račným procesom, v ňom percipient odkrýva vzťahy vo vnútri textu, ktoré nie 

sú explikované a následne ich kompletizuje. Tematická a logická nadväznosť 

textu je základom súvislostí, koherencie. Aktívna textová práca z metodic-



Metodika práce s odborným textom v procese prípravy učiteľov občianskej náuky  

127 

kého hľadiska nie je možná mimo uvedomenia si kompaktnosti, súdržnosti 

textu. 

 Príprava budúceho učiteľa občianskej náuky, zohľadňujúc stanovené 

požiadavky v predmete na úrovni tak nižšieho ako aj vyššieho sekundárneho 

vzdelávania, teda rovinu obsahovú, ale aj zručnostnú a schopnostnú, pri ak-

ceptovaní relevantných špecifík, vyžaduje jeho smerovanie na patričnú meto-

dickú orientáciu.
9
 Primeraná príprava predstavuje dostatočný priestor nielen z 

aspektu teoretického zázemia študenta, ale predovšetkým z aspektu praktic-

kého tréningu. Práve tento aspekt je výzvou na premyslenie novej štruktúry 

študijného programu tak, aby dostatočne konvenoval s reálnymi požiadav-

kami a potrebami učiteľskej praxe v školách. 

 

Otázka ako didaktický problém 
 

Analýza zvolenej problematiky neumožňuje jej komplexné riešenie, preto sa 

zameriame na otázku ako problém didaktický, otázka predstavuje jednu 

z mnohých súčastí práce s odborným textom. Podnetom pre tvorbu akéhokoľ-

vek vedenia je otázka. Jej formulácia predpokladá také vedenie, ktoré inten-

ciuje možný obsah, následne odkrývaný v samotnom pýtaní sa a v procese 

pátrania po odpovediach. Otázka ako didaktický problém je aktuálne per-

traktovaná na úrovni základného a stredného školstva, na úrovni univerzit-

ného vzdelávania sa otázkou z didakticko-metodologického aspektu zaobe-

ráme skromne, neskúmame, alebo iba okrajovo, jej miesto v príprave vysoko-

školských študentov, budúcich učiteľov, pre ktorých je práca s odborným 

textom základom štúdia.
10

 

Zaoberať sa otázkou v pedagogickom prostredí predstavuje jej hodnotenie 

ako prostriedku, ktorý stojí na začiatku procesu učenia a výrazne ho dyna-

mizuje. Otázka je faktor, podporujúci schopnosť riešiť teoretické, ale aj reálne 

problémy, podporuje intelektuálno-osobnostný rozvoj študenta, schopnosť 

interpretovať, syntetizovať, analyzovať, hodnotiť v konkrétnych kontextoch. 

Aký je teda význam otázky v procese edukácie? Hľadanie odpovede je sú-

                                                 
9 Analýza návrhov, korešpondujúcich s uvedenými požiadavkami presahuje možnosti tohto 

príspevku. 
10 V tomto kontexte je potrebné upozorniť na výskum čitateľskej gramotnosti vysoko-

školských študentov. Pozri: (Gavora – Matúšová 2010) 
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časne hľadaním miesta a významu otázky. Formulovať otázku správne, je 

schopnosť pýtajúceho sa poskytnúť priestor pre rozvíjanie vedomostí, schop-

ností a zručností odpovedajúceho, rozvíjanie jeho myslenia.
11

 V súvislosti 

s naplnením uvedenej požiadavky na formuláciu dobrej otázky, možno otázky 

diferencovať: faktické, interpretačné, aplikačné otázky, ktoré podporujú mys-

lenie nižšieho rádu, teda sú orientované na vybavenie si vedomostí; otázky, 

ktoré vedú k rozvoju premýšľania, teda myslenia vyššieho rádu, sú otázky 

analytické, evaluačné a tvorivé.
12

 

Rozvíjať schopnosti študenta v pregraduálnej príprave v teritóriu správ-

neho kladenia otázok, vyžaduje praktické metodické zvládnutie. Je potrebné 

upozorniť, že nadobúdanie tejto pedagogickej zručnosti v kontexte študijného 

odboru Výchova k občianstvu, je optimálne pri zohľadnení jednotlivých zlo-

žiek učebného predmetu občianska náuka. V príspevku predstavíme jednu 

z mnohých možností – aplikácia problému na filozofiu. Pýtanie sa je 

z aspektu filozofie dominantné, preto poukážeme na praktickú podobu otázky, 

jej formulácie, vzhľadom na naplnenie potrebných kritérií tak, aby sme argu-

mentovali dôležitosť postavenia otázky z hľadiska jej metodologickej pozície 

v odborno-didaktickej príprave budúceho učiteľa občianskej náuky. Sme 

názoru, že filozofia poskytuje vhodný priestor pre prípravu študenta učiteľ-

stva, pre jeho profesionálny život, rozvíja myslenie, je príkladom pre realizá-

ciu budúcej pedagogickej práce. Efektívnosť práce s otázkou, ako súčasťou 

práce s odborným textom, bude možná vtedy, ak bude vysokoškolský peda-

góg pracovať so študentmi systematicky a poskytne im orientáciu v spôsobe, 

ako „vylupovať“ odpovede, zakomponované vo filozofickom texte. 

Pre praktickú aplikáciu sme vybrali etickú problematiku, vychádzame z 

Aristotelovho textu práce Etika Nikomachova, konkrétne jej prvej knihy, 

zameranej na predmet a povahu etiky,
13

 ktorá spĺňa naše hodnotenie otázky 

                                                 
11 Otázky evokujú rôzne myšlienkové procesy, z teoretického hľadiska možno pracovať s 

viacerými prístupmi, ktoré sa zaoberajú ich topologizáciou. Pre kognitívnu oblasť je 

najznámejšia taxonómia Benjamina S. Blooma, ktorá rozlišuje šesť, hierarchicky 

usporiadaných cieľov a úrovní poznania: zapamätanie si, porozumenie, aplikovanie, 

analyzovanie, hodnotenie a tvorbu. Otázkami tak možno sledovať rozvíjanie myslenia od 

nižšieho rádu k vyššiemu rádu. 
12 Pozri: (Kolář – Šikulová 2007, 51-56) 
13 Pracovali sme s textom Aristotelovho diela Etika Nikomachova, Prvá kniha: Predmet 

a povaha etiky. Blaženosť. Roztriedenie cností. (Aristoteles 1997, 19-41) 
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ako problému didaktického. Poukážeme na rôzne typy otázok, ktoré sú použi-

teľné pri metodickej príprave študenta na prácu s odborným textom, zámerom 

je upozorniť na možnosti rozvoja jednotlivých úrovní myslenia. 

(A) Prvá skupina otázok je orientovaná na podporu myslenia prvého rádu, 

ide o opätované vybavenie si už nadobudnutých vedomostí. 

Prostredníctvom kladenia faktických otázok si študent pripomenie kon-

krétne poznatky, fakty, pojmy a dokáže ich reprodukovať. K uvedenému typu 

patria otázky zhrňujúce, sumarizačné a definujúce.
14

 Príklad: Vyjad-

rite/definujte význam gréckeho pojmu eudaimonia! Ktorí filozofi predklasic-

kého obdobia sa zoberali problematikou eudaimonie? Ako chápal blaženosť 

Platón? 

Porozumenie vedomosti jej dáva zmysel a predchádza ďalšiemu procesu 

myslenia, ktoré rozvíjame prostredníctvom interpretačných otázok. Ich záme-

rom je podpora tvorivého myslenia, kritického hodnotenia obsahu filozofic-

kého textu, zásadnými sa javia v prepojení nových vedomostí s už nado-

budnutými, ktoré sú v texte obsiahnuté:
15

 Prečo Aristoteles akcentuje dôleži-

tosť vzťahu zdatnosti a blaženosti? Ako by ste vysvetlili podstatu Aristo-

telovho chápania blaženosti v kontexte s dobovou sociálno-politickou situá-

ciou? 

Tretia úroveň kognícií, pre ktorú je nevyhnutné tvorivé myslenie, je rozví-

janá prostredníctvom aplikačných otázok, orientovaných na podporu schop-

ností, ktoré pomáhajú riešiť praktické situácie človeka. Zvládnutie tohto typu 

otázok znamená hľadanie relevantných príkladov, exemplifikácia. Námety 

otázok: Vyjadrite podstatu jedinečného, originálneho konania človeka na zá-

klade jeho vlastnej areté! Do akej miery bolo možné reálne konanie, inten-

ciované na dosiahnutie Aristotelom chápanej blaženosti? 

(B) Faktické, interpretačné a aplikačné otázky sú východiskom pre rozví-

janie myslenia druhého rádu. 

Analýza relatívne komplexnej vedomosti, pri ktorej je študent schopný 

diferencovať podstatné údaje od menej podstatných, fakty a hypotézy, je 

zmyslom analytických otázok. V kontexte s nami vybratým odborným textom 

                                                 
14 Pri formulácii sa používajú slovesá: definovať, napísať, spoznať, opakovať, reprodu-

kovať, doplniť, opísať, priradiť, vybrať, určiť. 
15 Interpretačné otázky majú podobu: Prečo...?, Vysvetlite...!, Aký dôvod...? (Kolář – 

Šikulová 2007, 53-56). 
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možno uviesť nasledujúce podoby tejto otázky: Aké sú podstatné aspekty 

Aristotelovho chápania eudaimonie? Ako možno vyjadriť vzťah konkrétneho 

a všeobecného vzhľadom na ponímanie ľudskej praktickej aktivity, podieľajú-

cej sa na naplnení eudaimonie? 

Pedagogický proces by mal poskytnúť študentovi dostatočný priestor pre 

tvorbu vlastného názoru, kreovať schopnosti hodnotiť a následne posudzovať 

vedomosti, získavané prostredníctvom práce s odborným materiálom. Evalu-

ačné otázky reprezentujú takú didaktickú techniku, ktorá sleduje podporu 

kritérií hodnotenia. Príklady na otázky: Ako by ste hodnotili miesto Aristote-

lovho chápanie eudaimonie v kontexte doby? Do akej miery je možné uplat-

niť problém areté v súčasnej dobe? 

Zavŕšenie rozvíjania myslenia druhého rádu predstavuje schopnosť štu-

denta formulovať, na základe pozorovania, vlastné predpoklady, využiť 

vlastný potenciál kreativity, aby bol v konečnom dôsledku schopný zvládnuť 

aj rôznorodosť praktických životných peripetií. Otázky smerujúce k podpore 

tvorivého myslenia, môžu mať podobu: Ktoré cnosti sa uplatňujú v morálnom 

živote súčasného človeka? Ako ste reálne schopní prispieť k rozvíjaniu morál-

nych hodnôt súčasnej mladej generácie? 

 Otázka ako nevyhnutná, ale nie vždy docenená súčasť práce v oblasti 

vzdelávania, reprezentuje a vytvára priestor, v ktorom má študent šancu na 

vlastné premýšľanie. Ak je tento priestor úzky, nevyužitý, ak absentuje mož-

nosť vlastného pýtania sa, potom aj výsledok vzdelávania má nižšiu hodnotu. 

Táto situácia sa môže stať opakujúcou sa vtedy, ak študent učiteľstva transfor-

muje taký model práce, ktorý neumožní dostatočný rozvoj percepcie vedo-

mostí a následne tvorby autonómneho premýšľania do reálnej pedagogickej 

praxe. 

 

Záver 

 

Požadované zvládnutie práce s odborným textom, reprezentujúcim jednotlivé 

teoretické súčasti univerzitného vzdelávania budúceho učiteľa občianskej 

náuky, znamená podporiť nielen teoretický, ale aj didakticko-transformačný 

aspekt pregraduálnej prípravy. Príspevok ponúkol orientáciu na dôležité as-

pekty, jednotlivé roviny spracúvania textu, ktoré treba podporiť aj v súvislosti 

s požiadavkami školskej praxe. Metodika práce s odborným textom predsta-

vuje viacero možných prístupov, autorka sa koncentrovala na predstavenie 
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otázky ako problému didaktického, ktorý tvorí nezanedbateľnú súčasť 

pregraduálneho vzdelávania a zastáva dôležitú pozíciu pri práci učiteľa so 

žiakom na jednotlivých stupňoch vzdelávania. 
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Abstrakt: Odborný text je základný prostriedok univerzitnej prípravy budúceho uči-

teľa občianskej náuky. Zámerom príspevku je poukázať na dôležitosť miesta prípravy 

študentov učiteľstva občianskej náuky z aspektu nadobudnutia adekvátnej schopnosti 

pracovať s odborným textom ako východiska nielen ich pregraduálnej prípravy, 

ale súčasne predstavuje základ práce učiteľa so žiakom. Súčasťou bude analýza meto-

dických možností práce s textom a pozícia otázky z aspektu didakticko-metodologic-

kého. 
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DEMOGRAFICKÉ METAMORFÓZY 
RODINNÉHO ŽIVOTA 

 

Denisa Selická – Monika Štrbová 
 
 

Demographic Metamorphosis of Family Life 

Abstract: The issue of social change, and hence changes in family life, it is necessary 

to analyze sequentially, because of the huge number of factors. In this context, we 

focused on two demographic characteristics: marriage and divorce. We pointed to 

other changes that significantly affect family life.  

Keywords: family, marriage, divorce, region, district  
 

 

Demografická premena je charakterizovaná odklonením sa od tradičnej formy 

rodiny, pre ktorú je typické spoločné spolunažívanie manželov a výchova 

detí. Naopak, narastá počet partnerských spolužití a neúplných rodín. Tieto 

ukazovatele sú ovplyvnené sociálnou a ekonomickou situáciou v našej 

spoločnosti, zmenami, ktoré zasiahli do našich rodín. Preto môžeme hovoriť, 

že sa objavujú viaceré zmeny v rodine, ale aj spojené problémy s úrovňou 

kvality života, no možno hovoriť aj o mnohoproblémovosti v rodinách. 

Mnoho manželských párov si narodenie detí odkladá, dôvody môžu byť 

rôzne, ako napr. zvyšujúce sa náklady na výchovu detí, nestabilita na pracov-

nom trhu a pod. Ďalej, dôležitým faktorom, ktorý tento trend čoraz viac upev-

ňuje, je zvyšujúca sa zamestnanosť žien. Žena 21. storočia je emancipovaná, 

ambiciózna, cieľavedomá, pre ktorú pracovné miesto nemusí nutne znamenať 

iba zdroj príjmu, ale aj istú formu sebarealizácie a uplatnenia. Aj v rodine sa 

mení úloha ženy i muža v rodine. Práve narastajúca vzdelanosť žien vyvoláva 

demografické zmeny v oblasti sobášnosti, plodnosti, pôrodnosti, rozvodovos-

ti, atď. V súčasnosti je ťažké skombinovať rodinný a profesijný život, mnoho 

žien sa obáva toho, že prídu o prácu a potreba dvoch príjmov je dnes dôle-

žitejšia ako v minulosti. 

Za posledných desať rokov sme mohli zaznamenať pribúdanie alternatív-

nych foriem rodinných spolužití, t.j. odklon od tradičných foriem manželstva. 

Avšak, na rozdiel od minulosti, tieto partnerské zväzky už spoločnosť neodsu-

dzuje. 
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Zmeny rodinného správania sa prejavujú najmä v týchto procesoch: pokles 

miery sobášnosti, nárast počtu kohabitácií, zvyšovanie rozvodovosti, pokles 

manželskej plodnosti, rast mimomanželskej plodnosti, rast priemerného veku 

matky pri narodení prvého dieťaťa, zvýšenie vzdelanostnej úrovne žien, po-

kles veľkosti domácnosti a rast počtu domácnosti s jedným členom („single“). 

Problematikou sociálnych zmien, a teda aj zmien v rodine, je potrebné z 

dôvodu obrovského množstva aspektov analyzovať postupne. V súčasnosti sa 

často stretávame s vyjadreniami ako kríza rodiny a z toho vyplývajúca kríza 

manželstva, pokles sobášnosti, pokles pôrodnosti a zvýšenie rozvodovosti. 

Sopóci hovorí, že sociálne zmeny sa odohrávajú v mnohých oblastiach života 

spoločnosti a teda aj v rodine (Ondrejkovič 2005, 20). 

Ak, podľa Ondrejkoviča hovoríme o zmene rodiny, odvodzujeme zmeny 

od obrazu tzv. „tradičnej normálnej rodiny“ (Ondrejkovič 2005, 20-21). Pred-

stava „tradičnej normálnej rodiny“ sa vyznačuje takými formami rodinného 

života, kde sú obaja rodičia detí manželmi a žijú so svojimi deťmi v spoločnej 

domácnosti. Roly sú v takejto rodine podľa vžitej predstavy rodovo špeci-

ficky rozdelené, otec v rodine spravidla vykonáva zamestnanie mimo rodiny, 

spojené s dochádzkou do zamestnania. Matka sa stará o výchovu detí a o do-

mácnosť. Deti navštevujú školu, pripravujú sa na svoje budúce povolanie 

a podieľajú sa na prácach v domácnosti podľa svojich možností. 

Ondrejkovič dopĺňa, že tento spôsob života nie je poznačený konfliktami, 

každý prijíma v rodine svoju rolu, čo je základom prevládajúcej harmónie v 

rodine(Ondrejkovič 2005, 20-21). 

V skutočnosti je však uvedený model rodiny už od konca 60-tych a po-

čiatku 70-tych rokov skôr výnimkou a to vo vzťahu ku všetkým členom ro-

diny (Ondrejkovič 2005, 21). Zmenu podľa Šubrta (Šubrt 2007, 226) priniesla 

druhá moderna a táto tradičná („feudálna“) genderová deľba práce sa začala 

rozkladať; formy vzťahov medzi ženami a mužmi sa detradicionalizovali. 

Beck (Beck 2004, 205) v tejto súvislosti hovorí o procese individualizácie 

a Ondrejkovič (Ondrejkovič 2001, 211) dopĺňa, že sa dotkol aj rodiny, v kto-

rej zmenil postavenie a rolu ženy. 

Narastajúca zamestnanosť žien, stúpajúci počet rozvodov i mimo manžel-

stva narodených detí ľahko dokážu narušiť tradičnú predstavu (Ondrejkovič 

2005, 21). 

„Zmeny v rodine, o ktorých sa hovorilo boli však vzťahované práve k 

takémuto harmonickému obrazu rodiny, čo vyústilo k početným konštatova-
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niam krízy rodiny ako inštitúcie, alebo dokonca ako jej zániku“ (Ondrejkovič, 

2005, s. 21).  

Montoussé tvrdí, že na základe indikátorov (ako príklad uvádza zníženie 

sobášnosti alebo zvýšenie rozvodovosti) je možné sa domnievať, že sa rodina 

ako inštitúcia nachádza v kríze (Montoussé 2005, 294). Ďalej dopĺňa, že v 

skutočnosti je to práve naopak – rodinné putá sú čím ďalej pevnejšie, pre-

mieňa sa len charakter rodinného súžitia. 

Vývoj rodiny je podľa Ondrejkoviča (Ondrejkovič 2005, 21) podmienený 

aj vývojom spoločnosti. Platí to samozrejme aj opačne a to, že aj rodina 

ovplyvňuje vývoj spoločnosti. Rodina sa na jednej strane mení, ale podľa 

Možného (Možný 2006, 15) je na druhej strane stabilizujúcim prvkom sociál-

neho systému. 

Zmien, ktoré majú rámcový charakter pre rodinu, je veľké množstvo. V 

našom príspevku analyzujeme demografické znaky: sobášnosť a rozvodo-

vosť. 

Pokles sobášnosti je súčasný celosvetový trend, ktorý sa však na Sloven-

sku nedá jednoznačne potvrdiť. Na základe dostupných štatistických informá-

cií sme analyzovali tieto zmeny. 

Pri porovnaní rokov 2001-2009 hrubá miera sobášnosti od roku 2001 

(4,42 ‰) do roku 2004 (5,18 ‰) stúpala, neskôr došlo k jej poklesu a od roku 

2006 (4,81 ‰) hrubá miera sobášnosti opäť stúpa, ale len v rokoch 2007 

(5,08 ‰) a 2008 (5,23 ‰). V roku 2009 (4,86 ‰) dochádza k jej opätovnému 

poklesu. 

V roku 2005 zaznamenávame pokles o 0,33 ‰ oproti predchádzajúcemu 

roku, v roku 2006, pokles o 0,04 ‰ oproti predchádzajúcemu roku a 0,37 ‰ 

oproti roku 2004. Najväčší pokles v súvislosti s predchádzajúcim rokom 

zaznamenávame v roku 2009, kde oproti roku 2008 poklesla hrubá miera 

sobášnosti o 0,37 ‰. V roku 2008 je hrubá miera sobášnosti najvyššia od 

roku 2001. Prešovský, Bratislavský a Žilinský kraj majú najvyššiu hrubú 

mieru sobášnosti v SR. 

V Prešovskom kraji bolo uzavretých 4 526 sobášov, v Bratislavskom kraji 

3 419 sobášov a v Žilinskom kraji 3 517 sobášov. Najvyššia hrubá miera 

sobášnosti a taktiež najvyšší počet sobášov je v Prešovskom kraji. Druhú 

najvyššiu hrubú mieru sobášnosti a tretí najvyšší počet sobášov ma Bratislav-

ský kraj a tretiu najvyššiu hrubú mieru sobášnosti a druhý najvyšší počet 

sobášov má Žilinský kraj. 
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Rozvodovosť je nežiaduci jav, ale už pomaly aktuálny problém, ktorý sa 

dotýka každej druhej rodiny. Prešovský, Žilinský a Košický kraj majú najniž-

šiu hrubú mieru rozvodovosti v SR. Najvyššiu hrubú mieru sobášnosti a tak-

tiež najnižší počet rozvodov (1 408) má Prešovský kraj. Druhú najnižšiu 

hrubú mieru rozvodovosti a taktiež druhý najnižší počet rozvodov (1 486) má 

Žilinský kraj. Tretiu najnižšiu hrubú mieru rozvodovosti ale tretí najvyšší po-

čet rozvodov (1 669) má Košický kraj. 

Za „najideálnejšie“ sa považuje spojenie najvyššej hrubej miery sobáš-

nosti a najnižšej hrubej miery rozvodovosti, kde spadá Prešovský a Žilinský 

kraj. Naopak, za negatívne považujeme spojenie najnižšej hrubej miery 

sobášnosti a najvyššej hrubej miery rozvodovosti. Najnižšiu hrubú mieru 

sobášnosti pozorujeme v Banskobystrickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji 

a najvyššiu hrubú mieru rozvodovosti konštatujeme v Bratislavskom, Trnav-

skom a Trenčianskom kraji. 

Záverom môžeme konštatovať, že výsledky týchto štatistických porovnaní 

môžu slúžiť ako východisko k ďalšiemu výskumu. Aspoň čiastočne sme 

poukázali na zmeny v rodinnom živote v našej spoločnosti. 
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Abstrakt: Problematiku sociálnych zmien, a teda aj zmien v rodinnom živote, je nutné 

analyzovať postupne, a to z dôvodu obrovského množstva faktorov. V tomto kontexte 

sme sa zamerali na dva demografické znaky: sobášnosť a rozvodovosť. Poukázali sme 

aj na iné zmeny, ktoré výrazne ovplyvňujú rodinný život. 

Kľúčové slová: rodina, sobášnosť, rozvodovosť, kraj, okres  
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PRÍSPEVOK NEKLASICKÝCH FILOZOFICKÝCH 
A FILOZOFICKO-NÁBOŽENSKÝCH TEÓRIÍ  

KU KULTIVÁCII BUDÚCICH UČITEĽOV 
 

Juraj Skačan 
 

 

Contribution of Non-classic Philosophic and Philosophic-religious Theories  

to Cultivation of Intending Teachers 

Abstract: The paper is going to solve the questions of non-classical mystical theories 

within the history of philosophy and religious philosophy, as far as they dispose of 

specific, not only value basis and they can have a specific influence on formation of 

student’s personality, actually in the sphere of his knowledge and skills as well as in 

the sphere of moral and ethics. The point is to show that it may be useful to include 

some courses in the educational program which are going to be supplemental in rela-

tion to main historic-philosophical disciplines and which could mean a meaningful 

asset to the teaching and educational process, because of a rich inspirational poten-

tial of mystic-philosophical theory and a lived teachings. 

Keywords: mystic teachings, value, knowledge, education, student’s personality 

 

 

V predkladanom príspevku sa podujmeme na zhodnotenie neklasických 

mystických teórií v rámci dejín filozofie a náboženskej filozofie a ich poten-

ciálneho významu pre vedomostnú a výchovnú kultiváciu študentov učiteľ-

stva výchovy k občianstvu. Našu pozornosť sústredíme prednostne na obsa-

hovú inováciu študijného programu Výchova k občianstvu, v rámci ktorej by 

bola do uvedeného programu zaradená tematika neklasických nábožen-

ských, filozoficko-náboženských a mystických teórií, čo by malo nielen svoj 

priamy, edukačný účel, ale by tiež mohlo prispievať k morálnej stabilizácii 

osobnosti na profesiu sa pripravujúceho učiteľa a napokon aj k morálnemu 

rozvoju samotného žiaka, ktorý sa stane neskôr edukačným objektom učiteľa. 

Príspevok sa zakladá na uvedomovaní si potenciálneho významu vyššie 

uvedených teórií pre profesijnú prípravu učiteľov všetkých konkretizácií vý-

chovy k občianstvu, ale aj filozofie a etiky. Tieto teórie prirodzene nie sú (a 

ani nemôžu byť) v bežnej edukačnej praxi kľúčovou súčasťou vyučovacieho 

procesu či klasickou súčasťou obsahu výučby, čo nás ale motivuje, aby sme 
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poukázali na možnosti vyplývajúce z ich alternatívneho zaradenia do obsahu 

profesijnej prípravy učiteľov. Domnievame sa, že takýto počin by v istej (a 

z nášho pohľadu pozitívnej) miere kopíroval líniu moderných tendencií vo 

výučbe, charakteristických akcentovaním zážitkovosti a priamej konfrontácie 

študenta alebo žiaka s učebnou látkou či s princípmi, ktoré sú hlavným obsa-

hom sprostredkovávaného učiva a poznatkového aparátu. Dôvodom pre naše 

domnienky sú základné aspekty neklasických filozoficko-náboženských 

a mystických teórií, s ktorými sa v dejinách filozofie i náboženstva stretá-

vame. 

Pod pojmom filozoficko-náboženské teórie v predkladanom texte rozu-

mieme náboženské koncepty, ktoré spravidla nie sú ortodoxnou súčasťou 

náboženského systému, ale z neho zásadne vyplývajú, samozrejme, súbežne 

s akcentovaním istých komponentov konkrétnej náboženskej náuky.
1
 Máme 

na mysli mystické náuky, ktoré nachádzame viac-menej v rámci každého 

náboženstva a ktorých ťažisko leží v praktickej, žitej rovine, nie v teoretic-

kom popise. Tieto koncepty zároveň nie sú priamou súčasťou filozofie, ale 

vzhľadom na isté ontologické, gnozeologické, ale aj logické a etické princípy, 

ktoré tvoria ich popisný rámec, sa stávajú predmetom nielen teologického či 

religionistického výskumu, ale tiež výskumu filozofického. Je pritom zrejmé, 

že filozofia sa bude zameriavať predovšetkým na pojmové a kategoriálne 

pozadie týchto neklasických mystických koncepcií a na poznatkový systém, 

ktorý tvorí ich kostru a je tak popisným aparátom samotného fenoménu. 

Považujeme za vhodné dodať, že spomínané neklasické náboženské koncepty 

čerpajú nielen z vierouky samotného náboženstva, ale sa snažia podopierať 

svoju náuku aj argumentmi pochádzajúcimi z  náboženskej filozofie, ktorou 

sa dané náboženstvo snaží v dialógu s filozofmi ozrejmiť a legitimizovať svo-

ju teologickú podstatu pomocou filozofických pojmov a filozoficky poňatých 

vzťahov. 

Je dôležité, aby sme v rámci mystickej náuky vedeli identifikovať tie jej 

zložky, ktoré by mohli mať svoje miesto v teoretickej príprave študenta na 

profesiu učiteľa a ktoré by následne mohli mať prínos pre výchovu a vzde-

lávanie samotných žiakov. Preto musíme najskôr vytýčiť definíciu mystiky, 

a to takú, ktorá vystihuje charakter mystickej náuky dostatočne, no pritom pre 

                                                 
1 Hoci hovoríme o konceptoch a teóriách, je nutné poznamenať, že ide o žité náuky, na-

koľko každá z nich má výraznú praktickú dimenziu. Nie je možné mystickú náuku 

redukovať na teóriu, ktorej neprislúcha praktická dimenzia. 
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naše účely nie zbytočne podrobne a zdĺhavo. Za vhodnú definíciu považu-

jeme dnes už takmer storočnú tézu anglickej spisovateľky a pacifistky Evelyn 

Underhill, ktorá tvrdí nasledovné: „Mystika znamená akési zjednotenie 

s Realitou. Mystik je osoba, ktorá viac alebo menej dospela k tejto jednote; 

alebo ktorá verí v jej dosiahnutie a zameriava sa naň“ (Underhill 1915, 3).
2
 

Michael Daniels z liverpoolskej Univerzity Johna Mooresa, výskumník v 

oblasti psychológie vedomia a transpersonálnej psychológie, dopĺňa uvedenú 

definíciu o tvrdenie, že ide o priamy zážitok zjednotenia nie s hocijakou, ale 

s fundamentálnou Realitou (Daniels 2003, 39)
3
. „V tomto zmysle sa mystický 

zážitok odlišuje od bežného vnímania alebo poznania, ktoré je zamerané na 

všedný svet zmyslových zážitkov a ideí“ (Daniels 2003, 39).
4
 Dodajme, že 

mystický zážitok by sme mohli považovať za špeciálny druh náboženského 

zážitku, vynikajúceho tým, že sa realizuje ako bezprostredný, priamy a intui-

tívny kontakt človeka s absolútnom (s fundamentálnou Realitou). 

Teraz stojí pred nami už načrtnutá otázka, aké komponenty môžeme 

v rámci mystického zážitku vyčleniť s úmyslom zhodnotiť ich potenciálny 

význam pre edukačné účely. Z hľadiska obsahu by sme mystický zážitok, vo 

svojej podstate a nezávisle od náboženstva, mohli rozčleniť na jednotlivé 

teoretické zložky, ktoré hrajú rolu jednak pri filozofickom výskume fenoménu 

mystiky a jednak by mohli byť nápomocné aj v našom prípade. Keď je mys-

tika podrobená filozofickému výskumu, výskumník rieši predovšetkým 

ontologické, gnozeologické, etické a logické otázky. Pokúsme sa teraz vysvet-

liť, v akom zmysle môžu tieto filozoficko-teoretické zložky mystiky ako 

                                                 
2 „Mysticism is the art of union with Reality. The mystic is a person who has attained that 

union in greater or less degree; or who aims at and believes in such attainment“. 
3 Doplňme poznatok, ktorý sa snažil zosystematizovať britský filozof a epistemológ minu-

lého storočia Walter T. Stace, známy svojím štúdiom náboženských zážitkov – podľa 

neho totiž rozlišujeme introvertnú a extrovertnú mystiku; v introvertnom mystickom zá-

žitku vzniká spomínaná jednota s absolútnym Jedným v hlbokom vnútri osobnosti 

a všetko zmyslové vnímanie je umlčané, pričom extrovertný mystický zážitok je naopak 

charakterizovaný tým, že jednota s Jedným sa vytvára na základe vnímania istej jednoty 

medzi objektmi vonkajšieho, zmyslového sveta (Stace 1961, 61-62). Podobne sa k tejto 

otázke stavia aj Robert K. C. Forman z Hunter College, The City University of New 

York, ktorý považuje extrovertnú mystiku za kvázi fyzickú a nazýva ju tiež prírodnou 

mystikou (Forman 1998, 186). 
4 „In this sense mystical experience differs from normal perception or cognition which are 

directed to the familiar worlds of sensory experiences and ideas“. 
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fenoménu poslúžiť argumentácii v prospech myšlienky zaradiť neklasické 

náboženské náuky a mysticizmus do systému prípravy učiteľa výchovy k ob-

čianstvu, a to ako objekt reflexie historických fenoménov a v modernej 

podobe tiež ako významný faktor podieľajúci sa na konštituovaní sveto-

názorových stanovísk (nielen) dnešného človeka.  

Musíme mať predovšetkým na pamäti, že mystika je komplexným javom, 

jej filozoficko-teoretické východiská preto na seba navzájom úzko nadväzujú 

a niekedy je veľmi ťažké ich od seba oddeliť. Tak je tomu i v prípade ontolo-

gickej a gnozeologickej problematiky, nakoľko obe sa v mystike spájajú 

v problematike transcendentnosti – svojbytný Boh, resp. božstvo alebo abso-

lútny princíp je Bytím, ktoré všetko jestvujúce závratne presahuje. Študenti 

tak majú možnosť zaoberať sa filozofickou analýzou takých pojmov ako 

transcendencia, sebaidentita, absolútnosť, ontologická participácia, esencia, 

existencia a podobne. Mnohé z týchto pojmov sa nevyskytujú iba v mystike, 

hoci je pravdou, že niektoré z nich sa práve v mystike posúvajú inam oproti 

ich klasickému ponímaniu, čo súvisí predovšetkým s výsostnou intimitou 

mystického zážitku a jeho nepostihnuteľnosťou prostredníctvom klasického 

empirického jazyka. Zjednotenie s absolútnou a fundamentálnou Realitou 

totiž znamená tiež špecifické poznanie a duchovný vhľad, resp. nazeranie na 

túto Realitu (Daniels 2003, 39), čo vyúsťuje do intuitívneho, klasickými 

logickými termínmi ťažko uchopiteľného chápania. Potvrdzuje to aj W. T. 

Stace, plne si uvedomujúc, že v rámci mystického zážitku sa objavujú kontra-

dikcie, ktoré logika nepripúšťa, resp. s ktorými si nevie dať rady (Stace 1961, 

266). Napriek tomu podľa neho nie je možné, aby sme výpovede mystikov 

považovali za nezmyselné a rovnako tak nemôžu byť prezentované ani 

študentom. „Podľa správnosti je to tak, že logické zákony sa vzťahujú na 

pravdivosť a nemajú nič dočinenia so zmyslom“ (Stace 1961, 267)
5
. Poslu-

cháč sa tak oboznamuje so vzťahom medzi logikou a mystikou, pričom je 

potrebné akcentovať mystické výpovede ako niečo, čo nestráca svoj zmysel, 

hoci z logického pohľadu môže ísť o kontradiktorickú výpoveď, čo musíme 

mať podľa Staceho na pamäti vždy, keď sa snažíme filozoficky a racionálne 

analyzovať mystický zážitok (Stace 1961, 265). 

V súvislosti so spomenutým nazeraním Reality vystupuje do popredia po-

jem intuície, ktorá musí byť v mystických súvislostiach správne chápaná, pre-

                                                 
5 „The correct doctrine is that the laws of logic are con-cerned with truth and have nothing 

whatsoever to do with meaning.“ 
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tože ju treba vnímať ako základnú súčasť akejsi mystickej identity, teda aké-

hosi súboru čŕt typických pre rôzne mystické zážitky naprieč rôznymi 

náboženstvami. Intuitivista a filozof života Henri Bergson si je tiež vedomý 

akejsi, pre všetkých mystikov univerzálnej, schopnosti hlbokej intuície a vo 

svojej knihe Dva zdroje morálky a náboženstva
6
 uvádza, že práve toto 

komplikuje filozofický postoj k mystike, keďže filozofia nevidí samotný ob-

jekt intuície, aspoň nie priamo, teda nie tak, ako je videný intuíciou. Filozofia 

je v podstate nezainteresovaným divákom, pre ktorého platí: „Zážitok je jedi-

ným zdrojom poznania“ (Bergson 1935, 212)
7
. V duchu tohto tvrdenia by 

malo byť jedným zo základných cieľov ozrejmiť študentom mystiku v takom 

svetle, v akom sa môže stať predmetom filozofie – tá totiž môže mystický 

zážitok skúmať len za prispenia zmyslového poznania a rozumového úsudku, 

samozrejme v ich vzájomnej spolupráci (Bergson 1935, 212). A hoci sú podľa 

Bergsona výsledkom takejto činnosti „iba“ pravdepodobnosti, v prípade, že sa 

ich nahromadí viacej, je možné dosiahnuť stav podobný istote (Bergson 1935, 

212). V každom prípade je potrebné mystický zážitok prezentovať naďalej 

ako akt, ktorým sa môžeme dopracovať ku „kontinuite nášho vnútorného ži-

vota“
8
, ku „koreňom nášho bytia“

9
 a k „hlavnému princípu života ako ta-

kého“
10

 (Bergson 1935, 214), to všetko však už Bergson opisuje ako výsostnú 

záležitosť individuálnej duše, nie filozofického výskumu.
11

 

Za fundamentálnu zložku mystického zážitku považujeme okrem ontolo-

gickej, gnozeologickej a logickej v neposlednom rade tiež etickú dimenziu, 

spočívajúcu v morálnom dosahu na osobnosť jednotlivca. Práve táto dimenzia 

mystiky sa stáva prínosnou nie len pre odborný rast budúceho učiteľa vý-

chovy k občianstvu, ale rovnako aj pre jeho morálny vývoj. Hodnoty, ktoré sa 

v procese mystického zážitku profilujú ako bytostné a absolútne fundamen-

tálne, môžu totiž sekundárne prispievať k budovaniu morálneho povedomia 

                                                 
6 Les deux sources de la morale et de la religion. 
7 „Experience is the only source of knowledge.“ 
8 „the continuity of our inner life“  
9 „the roots of our being“ 
10 „the very principle of life in general“ 
11 Bergson sa snaží rovnako ako Stace predstaviť mystiku ako filozofický problém, ktorý 

tak môže napomôcť filozofickému výskumu v ďalších dôležitých oblastiach. Je to však 

podľa neho možné iba vtedy, ak sa na mystiku budeme pozerať ako na fenomén, ktorý je 

oslobodený od všetkej teologickej terminológie, alegórií a vízií (Bergson 1935, 215) 
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študenta, a to vzhľadom k tomu, že „...v mystickom zážitku ide o zušľachtenie 
ľudských hodnôt, resp. dokonca o ich intuitívnu nadstavbu“ (Skačan 2012, 

74). Aj napriek značne teologickému podtextu mystickej etiky je zrejmé, že je 

neraz precizovaným rozvinutím, miestami dokonca až fatálnym vyostrením 

cností, ktoré sú na základe nepísaného konsenzu súčasťou morálneho systému 

dnešnej spoločnosti. V rámci výučby a prípravy študentov by teda bolo 

možné prezentovať dnešnou spoločnosťou automaticky akceptovaný etický 

aparát vo svojej podstate ako akýsi zmiernený odraz fundamentálne, krajne 

a osudovo dodržiavaných cností u mystikov – či už ide o striedmosť, trpezli-

vosť, rozvoj osobnosti, pokoru, altruizmus alebo spolupatričnosť s ostatnými 

ľuďmi. Práve ona precíznosť a fundamentálnosť môžu poslúžiť ako inšpira-

tívne zdroje nielen pre fenomenologickú analýzu cností. U poslucháčov je 

však potrebné vybudovať kritický filozofický postoj k problematike mystickej 

etiky: hoci sa pred nami takáto teória objavuje ako problém, ktorý je možné 

filozoficky hodnotiť, ukazuje sa ako nanajvýš komplikované a miestami aj 

zavádzajúce, keby sme akýmkoľvek spôsobom mystickú etiku generalizovali 

– v tejto chvíli môžeme totiž o mystickej etike hovoriť iba v prípade toho člo-

veka, ktorý disponuje „mystickým vedomím“ (Stace 1961, 333)
12

 a podľa 

Staceho slov to, čo môžeme v súvislosti s etikou mystiky s istotou konštato-

vať, je skutočnosť, že bezprostrednými súčasťami mystického vedomia sú 

láska a súcit (Stace 1961, 333). 

Prezentácia mystiky ako kultúrneho fenoménu študentom učiteľstva vý-

chovy k občianstvu má prispieť k formovaniu kultúrne uvedomeného jednot-

livca – učiteľa, s výhľadom na jeho potenciálny vplyv na kognitívny 

a morálny rozvoj žiakov a má tiež povýšiť v jeho očiach ľudské vedomie, 

nakoľko mystika neráta s tým, že by bolo produktom rozumu alebo materiál-

nej percepcie (Forman 1998, 200), ani akýmsi odrazom, ale práve naopak – 

pripisuje mu charakter zdroja. Nakoľko mystický zážitok môžeme podľa For-

mana vnímať ako reprezentatívny príklad jednoduchého vedomia, oslobode-

ného od všetkého, čo je externého pôvodu (Forman 1998, 185), mystický 

zážitok má potenciu byť nielen predmetom filozofie a konkrétneho nábožen-

stva a jeho teológie, ale jeho štúdium by mohlo byť prínosné tiež pre vytvára-

nie medzipredmetových, resp. medziodborových vzťahov u študenta: môže 

znamenať prínos pre poznanie ľudského vedomia a nevedomia (psychológia), 

pre poznanie vývoja ľudskej morálky a hodnotového systému (etika, axioló-

                                                 
12 „mystical consciousness“ 
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gia), pre štúdium vierouky jednotlivých svetových náboženstiev ako aj v  

rámci nich jestvujúcich menej známych tendencií (religionistika), pre 

poznanie pohnútok umeleckej činnosti (estetika) alebo, a to sa týka askézy 

ako jedného so sprievodných javov mystiky, tiež pre poznanie možností 

ľudského organizmu a  možných odchýlok jeho fyziologických, prípadne 

psychosomatických funkcií. 

Považujeme za nevyhnutné, aby mystika, ktorú v dejinách filozoficko-ná-

boženských teórií zaraďujeme mimo hlavného prúdu a jej konkrétne prejavy 

sme preto označili ako neklasické koncepcie, bola prezentovaná v duchu 

kritického myslenia a vzhľadom k tomu je v prípade vzdelávacieho kurzu 

nutné uprednostniť vedecké hľadisko filozofie náboženstva pred v istom 

zmysle tendenčnejšími východiskami náboženskej filozofie. 
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Abstrakt: Príspevok sa venuje neklasickým mystickým teóriám v rámci dejín filozofie 

a náboženskej filozofie, nakoľko tieto disponujú špecifickým, nielen hodnotovým 

základom a môžu tak vykazovať osobitý vplyv na formovanie osobnosti študenta, či už 

po stránke odbornej alebo po stránke morálno-etickej. Cieľom bude poukázať na 

užitočnosť zaradenia takých príslušných a záujmových predmetov do študijného prog-

ramu, ktoré by mali vo vzťahu k povinným a nosným dejinno-filozofickým disciplínam 

doplnkový charakter a plnili by okrem vzdelávacej tiež istú vychovávateľskú úlohu, 

danú bohatým podnetným potenciálom mysticko-filozofickej teórie či žitej a živej 

mystickej náuky. 
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PROBLÉM VÝCHOVY K OBČIANSTVU 
V POLITICKEJ FILOZOFII J. J. ROUSSEAUA 

 

Richard Sťahel 
 

The Problem of Education for Citizenship in Political Philosophy of J. J. Rousseau 

Abstract: J. J. Rousseau revitalizes the idea that an individual is not born a citizen but 

he is educated to become one. We can already find this concept as fundamental aspect 

of Plato´s and Aristotle´s thinking about the social system. Rousseau reflects this 

concept and reasons it in a new historical situation. In the context of Rousseau´s phi-

losophy the education for citizenship is one of the premises of his concept of the social 

contract. That is quite different from the concepts of T. Hobbes and J. Locke because 

of the importance of the education for citizenship to Rousseau. He states this particu-

larly in the Discourse on Political Economy and clearly shows that he regards the 

problem of education for citizenship as integral part of political philosophy and that it 

is one of the assumptions of not only political but also economical stability of the 

state. His arguments are up to date in many aspects and inspiring for the reflection of 

the current crisis of the global industrial civilization. 

Keywords: citizenship, education for citizenship, political philosophy, social contract, 

crisis of the industrial civilization 

 

Úvod 

 

J. J. Rousseau je známy predovšetkým ako jeden z autorov koncepcie spolo-

čenskej zmluvy. Teórie spoločenskej zmluvy vznikali v čase krízy spoloč-

nosti, krízy legitimity a racionality spoločensko-politického a ekonomického 

systému spoločnosti a jej inštitúcií (Voegelin 2000, 132; Novosád 2011, 21). 

Pojmy, argumenty a teoretické koncepty, ktoré vypracoval Rousseau sú už 

„dvesto rokov základom demokratických ústav“ (Hollander 2010, 20), jeho 

teória spoločenskej zmluvy sa teda ukázala ako pomerne efektívna odpoveď 

na dobovú krízu ekonomicko-politického systému. Rousseau však nadväzuje 

na koncept výchovy k občianstvu. Dokonca možno tvrdiť, že Rousseauov 

koncept spoločenskej zmluvy nie je možné korektne interpretovať bez zreteľa 

na jeho koncept výchovy k občianstvu na jednej strane, a na strane druhej 

spočíva jedinečnosť a špecifickosť Rousseauovho konceptu spoločenskej 
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zmluvy do veľkej miery práve na tom, že počíta s výchovou k občianstvu ako 

s jej podstatným a neodmysliteľným predpokladom. 

 

Výchova ako filozofický problém 

 

Problematika vzdelávania a výchovy je prítomná vo väčšine Rousseauových 

prác, aj keď vždy nejde priamo o výchovu k občianstvu. Do svojich úvah 

o človeku, ľudstve, spoločnosti a civilizácii, ale aj štáte a práve, i spoločen-

skej zmluve, vkladá predovšetkým vývojový aspekt. Už teda nepracuje s im-

plicitným predpokladom nemennosti ľudskej prirodzenosti, ktorú možno 

identifikovať ešte v prácach starších teoretikov spoločenskej zmluvy, akými 

sú Thomas Hobbes či John Locke, ale naopak so schopnosťou zdokona-

ľovania, ktorá „je pre človeka bytostná v tom zmysle, že náleží len človeku 

a človek by bez nej nebol človekom“ (Röd 2004, 490). Už len tento aspekt 

ponímania ľudskej prirodzenosti otvára cestu k uvažovaniu o potrebe, obsahu 

a forme výchovy a vzdelávania. 

V Rozprave o vedách a umeniach (Rousseau 2011), v rozprave O pôvode 

a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi (Rousseau 2010a), ale aj v Rozprave 

o politickej ekonómii (Rousseau 1978) či v traktáte O spoločenskej zmluve 

(Rousseau 2010b)
1
 je jasne prítomná myšlienka vývoja. Ľudská prirodzenosť, 

ale aj spoločenské inštitúcie či právne inštitúty sa menia v čase. Civilizovaný 

človek sa vyvinul z človeka prirodzeného stavu, rovnako sa vyvinula reč, 

mravy, spoločnosť i potreba vzdelávania. Rousseau však nie je optimistickým 

zástancom idey pokroku. Naopak je jej veľkým kritikom. Vývoj u neho 

neznamená nevyhnutne a nezvratne zároveň aj pokrok. Už vo svojom ranom 

diele, Rozprava o vedách a umeniach, tvrdí, že rozvoj vied a umení spôsobuje 

úpadok mravov, pritom práve „dobré mravy tvoria základ nezničiteľných ríš“
2
 

(Rousseau 2011, 35). Keď píše, že „... len nepatrný zlomok nadaných ľudí 

získava rozhľad v procese vzdelávania a jedine im štúdium padne na úžitok; 

sotva sa prostoduchí niečo naučia, podliehajú viere, že pojedli všetku 

                                                 
1 Rozprava o vedách a umeniach vyšla prvýkrát v roku 1750, Rozprava o pôvode 

a príčinách nerovnosti v roku 1753, Rozprava o politickej ekonómii vyšla ako heslo 

v Encyklopédii vied, umení a remesiel v roku 1755 a spis O spoločenskej zmluve v roku 

1762. 
2 Na súvislosť medzi mravmi a stabilitou politického systému Rousseau poukazuje vo 

väčšine svojich diel. 
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múdrosť, a niet väčšej hlúposti, ako sa poddať takému klamnému presvedče-

niu“ (Rousseau 2011, 79), kritizuje nielen dobovú spoločnosť, ale aj jej 

systém vzdelávania, dokonca aj jeho potrebu. Napriek tomu, alebo možno 

práve preto, sa k problému výchovy a vzdelávania opätovne vracia. 

Na potrebu výchovy ako formy socializácie pôvodne egoistického, na seba 

a svoje potreby zameraného človeka upozorňuje už Hobbes, keď odmieta 

Aristotelovo ponímanie človeka ako spoločenského tvora zo svojej prirodze-

nosti. Podľa Hobbesa, je naopak, jasné, že „žiadny človek (už preto, že sa 

narodil ako dieťa) nie je od narodenia uspôsobený pre spoločnosť; dokonca 

veľmi mnohí (možno väčšina) pre slabosť ducha alebo nedostatkom výchovy 

takými zostávajú. Napriek tomu majú všetci, deti i dospelí, ľudskú prirodze-

nosť. Človek je teda uspôsobovaný pre spoločnosť nie prirodzenosťou, ale 

výchovou“ (Hobbes 1988, 134). Hobbes ako zakladateľ novovekej sociálnej 

a politickej filozofie, rovnako ako novovekej filozofie štátu a práva chápe 

spoločnosť, štát i právo ako umelé ľudské výtvory, a preto musí byť človek 

k tomu, aby sa mohol stať ich súčasťou, vychovaný. Hobbes však túto myš-

lienku ďalej nerozvíja a vo svojom neskoršom diele pracuje skôr s presvedče-

ním, že prosociálne, alebo aspoň sociálne konformné či voči štátu lojálne 

správanie je výsledok donútenia, resp. strachu pred trestom. Práve Rousseau 

však myšlienku výchovy k spoločenskosti, alebo priamo k občianstvu rozpra-

cuje a spojí so svojou verziou teórie spoločenskej zmluvy. 

Je signifikantné, že potrebu a cieľ výchovy k občianstvu rozoberá Rous-

seau podrobnejšie v Rozprave o politickej ekonómii, nie v spise O spoločen-

skej zmluve, kde už táto problematika nedostáva toľko priestoru, no napriek 

tomu je prítomná ako jeden zo základných predpokladov. Občianstvo je 

politický inštitút a ako upozorňuje Röd, národohospodárstvo má podľa 

Rousseaua v politike ústredný význam. (Röd 2004, 515) Rousseau však zďa-

leka nechápe človeka – občana iba ako homo oeconomicus – občianstvo 

neodvodzuje ako Locke
3
 iba od vlastníctva, ale naopak, takéto chápanie kriti-

                                                 
3 „Pán a sluha sú mená také staré ako história, ale dávané ľuďom veľmi rôzneho postave-

nia. Slobodný človek sa totiž stáva sluhom druhého tým, že mu predá na istú dobu 

službu, ktorej konanie vezme na seba výmenou za mzdu, ktorú má dostať“ (Locke 1992, 

77). Locke teda považuje za sluhu každého, kto pracuje za mzdu. Navyše však akceptuje 

inštitút otroctva, keď vzápätí píše: „Ale je aj iný druh sluhov, ktorých nazývame zvlášt-

nym menom: otroci. Tí totiž boli zajatí v spravodlivej vojne a sú právom prirodzeným 

poddaní neobmedzenému panstvu a ľubovôli svojich pánov. Títo ľudia, ako vravím, ktorí 

prepadli svojimi životmi, a tým aj svojimi slobodami a ktorí stratili svoj majetok a sú 
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zuje. Pritom však súhlasí s Lockom v tom, že vlastníctvo je základom 

občianskej spoločnosti
4
. Zároveň však varuje pred nebezpečenstvom so-

ciálno-ekonomickej polarizácie spoločnosti. Súvislosť medzi sociálno-ekono-

mickým a politickým postavením človeka v spoločnosti však Rousseau kri-

ticky reflektuje už v Rozprave o vedách a umeniach
5
. 

Rousseau sa však neusiluje o teóriu ideálnej spoločnosti, nie je utopistom. 

Síce kritizuje existujúcu spoločnosť, ale zároveň sa snaží nájsť a zdôvodniť 

podmienky možnosti existencie a princípy spoločnosti, v ktorej by ním 

                                                                                                               
v stave otrockom nespôsobilí na nejaké vlastníctvo, nemôžu byť v tomto stave pokladaní 

za žiadnu súčasť občianskej spoločnosti, ktorej hlavným účelom je zachovanie vlastníc-

tva“ (Locke 1992, 78). Locke teda nielenže nepovažuje otroctvo za niečo nezdôvodni-

teľné, nemorálne a apriori mimo zákon, ako Rousseau, ktorý tvrdí, že „otroctvo je 

v rozpore s ľudskou prirodzenosťou a nemôže byť žiadnym právom autorizované“ 

(Rousseau 1978, 155). Locke nepriamo naznačuje, že občanom so všetkými právami 

môže byť iba človek natoľko majetný, že nemusí za mzdu pracovať pre nikoho iného, a 

človek bez akéhokoľvek majetku je otrokom. O túto argumentáciu sa zjavne opierali 

zakladatelia USA i obchodníci s otrokmi v 17. – 19. storočí, keď nepovažovali otroctvo 

za problém ani v krajine, ktorej ústava vo svojej preambule hovorí o potrebe zabezpeče-

nia dobrodenia slobody pre seba a svoje potomstvo. 
4 Rousseau doslova tvrdí, „že vlastníctvo je skutočným základom občianskej spoločnosti 

a skutočným ručiteľom za záväzky občanov“ (Rousseau 1978, 180). Keďže však má 

spoločnosť chrániť osobu a majetok občana, vyplýva z toho zároveň, že „členovia 

spoločnosti musia prispievať zo svojho majetku na jej udržovanie“ (Tamže). 
5 Je pozoruhodné, že mnoho z jeho postrehov nestratilo svoju aktuálnosť ani v súčasnosti. 

Rousseau napr. píše, že: „Starovekí politici ustavične vyzdvihovali morálku a cnosť, sú-

časní hovoria len o obchode a peniazoch“ (Rousseau 2011, 35). Všíma si aj redukovanie 

hodnoty človeka na jeho ekonomické aktivity: „Ľudia sa ohodnocujú ako stádo dobytka. 

Podľa ich prepočtov má človek pre štát takú cenu, aká zodpovedá jeho spotrebe“ (Rous-

seau 2011, 35). Rousseau je tak jedným z prvých kritikov ekonomizmu, ako ideológie, 

redukujúcej všetky spoločenské javy, vzťahy i samotného človeka na ich ekonomický as-

pekt vyčísliteľný v peniazoch. Tento prístup označil G. Soros koncom 20. storočia za 

ideológiu trhového fundamentalizmu (Soros 1999) a podobne ako Rousseau v ňom vidí 

existenčnú hrozbu pre spoločnosť. Röd k tomu poznamenáva: „Dnes je Rousseaouva 

filozofia pozoruhodná v neposlednom rade preto, že v okamihu, keď sa zdá, že na celej 

čiare víťazí meštiansky kapitalizmus, sa v jeho filozofii nachádzajú náznaky kritiky 

kapitalizmu, v ktorej sú proti nárokom ekonómie orientovanej jednostranne podľa utilita-

ristických hľadísk postavené nároky „prirodzenej“ ľudskej osobnosti“ (Röd 2004, 487). 

Napriek tomu, že Rousseau nevypracoval žiadnu systematickú etickú teóriu je zjavné, že 

jeho ekonomické, politické, právne aj štátotvorné úvahy určujú etické požiadavky. 
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kritizované javy boli aspoň obmedzené. Keďže však nepovažuje ľudskú priro-

dzenosť za nemennú, ale naopak, za podliehajúcu vývoju a reagujúcu na pro-

stredie a okolnosti, môže výchova v jeho koncepcii nadobudnúť politický, či 

dokonca štátotvorný, alebo až civilizačný význam, nie nepodobný tomu, 

s ktorým pracovali už Platón a Aristoteles. Rousseau píše, že: „Ak je dobré 

zaobchádzať s ľuďmi takými, akí sú, je omnoho lepšie učiniť ich takými, 

akými by mali byť“ (Rousseau 1978, 166). Neuspokojuje sa teda s konšta-

tovaním, že ľudia sú súperiví, nedôverčiví a slávybažní zo svojej prirodze-

nosti, ako to robí Hobbes (Hobbes 2011, 163), ale tvrdí, že ak takí sú, stali sa 

takými v dôsledku pomerov, v ktorých žijú a hodnôt a princípov, ktoré im 

vštepila výchova v civilizovanej spoločnosti vybudovanej v dôsledku vzniku 

súkromného vlastníctva. S Hobbesovou predstavou ľudskej prirodzenosti 

Rousseau otvorene polemizuje už v rozprave O pôvode a príčinách nerovnosti 

medzi ľuďmi (Rousseau 2010a, 60-61), implicitne je však prítomná aj vo väč-

šine jeho nasledujúcich spisov. Je zjavné, že výchove pripisuje veľký význam, 

keď tvrdí, že „... národy sa na dlhé obdobia stávajú tým, čo z nich urobili ich 

vlády. Sú bojovníkmi, občanmi, ľuďmi, ak to chcú ich vlády, sú luzou 

a holotou, ak si to prajú ich vlády“ (Rousseau 1978, 166). Z toho je zjavné, že 

zodpovednosť za charakteristiku občanov podľa Rousseaua do značnej miery 

nesie verejná moc. Práve na tomto mieste do Rousseauovej politickej ekonó-

mie vstupuje problém výchovy k občianstvu. „Nestačí však občanom pove-

dať: „Buďte dobrí!“ Je nutné naučiť ich, aby takými boli“ (Rousseau 1978, 

170). 

Rousseau si uvedomuje, že uprednostňovanie verejného záujmu pred súk-

romným nie je samozrejmosťou, naopak je to postoj, či priamo cnosť, ktorej 

sa treba naučiť, ktorú je možné docieliť iba systematickou výchovou. Podľa 

Rousseaua je „cnosť iba súladom súkromnej vôle s verejnou vôľou“ (Rous-

seau 1978, 167). Práve zosúladenie súkromnej a verejnej vôle možno považo-

vať za jadro Rousseauovej politickej filozofie, v ktorej sa snaží odpovedať na 

otázku, ako zriadiť všeobecnú vôľu, resp. ako získať súhlas všetkých inak než 

hrozbou a donútením (čo je jediné reálne riešenie podľa Hobbesa), teda ako 

dosiahnuť konsenzus na všeobecnej vôli a pritom zachovať slobodu. Výchova 

k občianstvu je tak predovšetkým výchovou k občianskym cnostiam, teda 

k nesebeckému rozhodovaniu a konaniu. Bez týchto cností sa v spoločnosti 

sloboda a rovnosť ako základné znaky občianstva vyskytnú nanajvýš pre-

chodne. 

 



Richard Sťahel  

 

152 

Sociálne predpoklady občianstva 
 

Pre výchovu k občianstvu, ale aj pre samotné uplatňovanie občianstva však 

treba vytvoriť aj reálne podmienky, resp. obmedziť vplyv fenoménov, ktoré 

tieto podmienky ničia. Už v rozprave O pôvode a príčinách nerovnosti medzi 

ľuďmi tak Rousseau kritizuje rastúcu nerovnosť v príjmoch, „takže jedni 

umierajú na podvýživu a druhí na presýtenosť“ (Rousseau 2010a, 110). Ras-

túca nerovnosť v príjmoch však skôr či neskôr vedie aj k politickej nerov-

nosti, takže príliš veľké bohatstvo na jednej strane a príliš veľká chudoba na 

druhej strane destabilizujú spoločnosť, pretože: „Zákony sa prejavujú všetkou 

svojou silou len tam, kde niet krajností; sú rovnako bezmocné proti pokladom 

boháča ako proti biede chudáka. Prvý ich obchádza, druhý im uniká“ (Rous-

seau 1978, 175). Fenomén prehlbujúcej sa príjmovej polarizácie spoločnosti 

teda identifikuje ako jednu z hlavných hrozieb pre spoločnosť, ale neberie ju 

ako nevyhnutnosť. „Jednou z najdôležitejších úloh vlády teda je predchádzať 

krajnostiam v majetkovej nerovnosti, nie však odňatím bohatstva jeho majite-

ľom, ale tým, že všetkým odoberie prostriedky na jeho hromadenie, nie stava-

ním chudobincov pre nemajetných občanov, ale tým, že zaistí, aby sa stali 

skutočnými občanmi
6
“ (Rousseau 1978, 175). Rousseau teda nie je proti súk-

romnému vlastníctvu, ako by to mohla naznačovať slávna pasáž z úvodu dru-

hej knihy rozpravy O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi
7
. Podobne 

                                                 
6 Rousseau tak anticipuje to čo v polovici 20. storočia britský sociológ T. H. Marshall na-

zve sociálnym rozmerom občianstva, ktorý do historicky najmladšej vrstvy občianstva 

zaraďuje celú oblasť sociálnych práv. Občianstvo je tak podľa Marshalla status, ktorý je 

priznaný tomu, kto je plnoprávnym členom spoločnosti. (Marshall 2009, 149) Občanom 

je teda nielen ten, kto disponuje formálnymi občianskymi a politickými právami, ale ten, 

kto tieto práva môže reálne využívať, môže a vie sa ich dožadovať, môže a vie ich 

uplatňovať, pretože nie je sociálne vylúčený. Čiže občanom je ten, kto je plne socializo-

vaný, teda zaradený do spoločnosti svojou životnou, ale aj vzdelanostnou úrovňou. 
7 „Prvý človek, ktorý si ohradil pozemok, odvážil sa vyhlásiť: ,Toto je moje!‘ a našiel 

dostatok prostoduchých ľudí, čo mu uverili, stal sa skutočným zakladateľom civilizova-

nej spoločnosti. Koľko zločinov, vojen, vrážd, biedy a hrôz by si ľudstvo ušetrilo, keby 

niekto vytrhol koly, zasypal priekopy a zvolal na svojich druhov: ,Majte sa na pozore 

pred tým podvodníkom, ak ho počúvnete a zabudnete, že plody patria všetkým a pôda 

nikomu, ste stratení!‘“ (Rousseau 2010a, 71). Situácia bola podľa Rousseaua ako tak 

znesiteľná „kým sa všetka pôda krížom-krážom nerozparcelovala, takže jeden mohol 

zväčšiť svoje vlastníctvo iba na úkor druhého“ (Rousseau 2010a, 82). Následne: „Medzi 

právom silnejšieho a právom prvého majiteľa sa rozpútal neľútostný spor, ktorý zvyčajne 
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ako Aristotelovi mu ide skôr o obmedzenie extrémov veľkého a žiadneho 

vlastníctva a predovšetkým dôsledkov na spoločnosť a jej integritu, ktoré vy-

plývajú z prílišného bohatstva jedných a z hlbokej biedy druhých, pretože 

„prílišné bohatstvo na jednej strane a prílišná chudoba na strane druhej naru-

šujú vzájomnosť občanov“ (Sobotka 2011, 818), z čoho plynie, že: „Úplne 

chudobný postráda česť a nemôže byť dobrým občanom. Veľmi bohatý sa 

stáva spupný a vymyká sa zo vzájomného spoločenstva“ (Tamže). K tejto 

problematike sa Rousseau opäť vracia v spise O spoločenskej zmluve keď 

píše, že „... nijaký občan nemá byť ani taký bohatý, aby si mohol kúpiť iného 

občana, ani taký chudobný, aby bol nútený predávať sa. Na strane veľkých to 

predpokladá obmedzenie bohatstva a vplyvu, na strane malých obmedzenie 

lakomstva a chamtivosti“ (Rousseau 2010b, 75). Príjmovú polarizáciu spoloč-

nosti teda Rousseau identifikuje ako rizikový jav, ktorý mnohí filozofi spoloč-

nosti buď prehliadajú, alebo ho považujú za nevyhnutný či nezvratný, on však 

naopak, tvrdí, že „práve preto, že sila vecí vždy smeruje k odstráneniu rov-

nosti, musí sila zákonodarstva smerovať k jej udržaniu“ (Rousseau 2010b, 

75). Kým Locke sa zaoberá predovšetkým deľbou politickej moci ako nástro-

jom na obmedzenia možností jej zneužitia, Rousseau naznačuje aj potrebu 

deľby a kontroly moci ekonomickej, pretože bez jej kontroly sa politická moc 

v konečnom dôsledku aj tak sústredí v rukách úzkej skupiny oligarchov
8
. 

                                                                                                               
končieval bitkami a vraždou“ (Tamže). Až v tejto situácii podľa Rousseaua vzniká voj-

nový stav, nie nepodobný tomu Hobbesovskému. Politická spoločnosť, civilizácia tak 

musí vzniknúť ako nevyhnutnosť. Cieľom je teda aj u Rousseaua sebazáchova, prostried-

kom zmluva. Zmluva je výsledkom racionálnej úvahy, analýzy krízovej situácie, v ktorej 

už nemožno žiť podľa spontánnych pravidiel prirodzeného stavu a treba nájsť 

a zdôvodniť pravidlá nové. Takto koncipovaná spoločenská zmluva v podstate ide proti 

ľudskej prirodzenosti, ale je nevyhnutná na prežitie. Zmluva legitimizuje obmedzujúcu 

a donucujúcu moc spoločnosti voči jednotlivcovi, ktorý však podriadením sa tejto moci 

získava osobnú bezpečnosť. Navyše je zmluva spôsobom zachovania rovnosti: „základná 

zmluva neničí prirodzenú rovnosť, ale fyzickú nerovnosť, ktorú príroda vytvorila medzi 

ľuďmi, nahrádza morálnou a právnou rovnosťou“ (Rousseau 2010b, 45-46). K rovnosti, 

aspoň pred zákonom však treba ľudí vychovávať. 
8 Roztváranie príjmových nožníc, resp. prehlbovanie sociálnej nerovnosti (Keller 2010, 18-

22) či presnejšie miera nerovnomerného rozdeľovania bohatstva sa celosvetovo v uply-

nulých troch desaťročiach ustavične prehlbuje (Manda 2009, 25) s veľmi podobnými 

dôsledkami, pred akými Rousseau vytrvalo varoval. 
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Rousseau však identifikuje aj ďalšie fenomény ohrozujúce spoločnosť, jej 

stabilitu a udržateľnosť. „Nerovnomerné osídlenie územia a hromadenie oby-

vateľstva na jednom mieste, zatiaľ čo iné miesta sa vyľudňujú, podpora 

umení a remesiel slúžiacich zábave a prepychu na úkor užitočných a namáha-

vých povolaní, obetovanie poľnohospodárstva obchodu
9
... to sú hlavné prí-

činy veľkého bohatstva a biedy, podriadenie verejného záujmu súkromnému, 

vzájomnej nenávisti občanov, ich ľahostajnosti k verejným záležitostiam...“ 

(Rousseau 1978, 175). Rousseau tieto riadky píše ako kritik feudalizmu, ale 

zároveň až obdivuhodne presne anticipuje problémy súčasných spoločností, 

ktoré sa často označujú ako nevyhnutná daň pokroku či trhového mecha-

nizmu, nevyhnutnosť porovnateľná s kauzalitou prírodných úkazov. Rousseau 

je tak skôr kritikom civilizácie vo všeobecnosti než len konkrétneho ekono-

micko-politického systému, resp. princípov politickej ekonómie, o ktoré sa 

opiera jej organizácia. 

Rousseauova politická ekonómia však nie je len kritická voči existujú-

cemu ekonomicko-politickému systému, ale stále je v nej prítomný aj dôraz 

na občana a jeho slobodu. Rousseaua nezaujíma ekonómia iba ako disciplína 

zaoberajúca sa spravovaním, resp. tvorbou bohatstva, ale predovšetkým ako 

disciplína vytvárajúca reálne možnosti na existenciu či skôr vznik a udržanie 

občianskej rovnosti a občianskych slobôd. To je aj dôvod prečo sa problema-

tike výchovy k občianstvu obšírne venuje práve v rozprave o politickej 

ekonómii. Keď píše, že: „Vlasť nemôže existovať bez slobody, sloboda bez 

                                                 
9 Rousseau si uvedomuje, že civilizácia stojí a padá s poľnohospodárstvom. Poukazuje na 

to na rozličných miestach takmer vo všetkých svojich spisoch a možno konštatovať, že aj 

v tomto smere historické udalosti potvrdili opodstatnenosť jeho postrehu. Ako 

upozorňuje viacero autorov, k revolúcii vo Francúzsku významne prispela neúroda 

v rokoch 1783 – 1789 spôsobená vtedajším klimatickým výkyvom (Gore 2000, 58). Ani 

súčasná civilizácia však nie je voči takýmto udalostiam imúnna. V súvislosti so 40. 

výročím publikovania prvej správy Rímskeho klubu (Meadows et al. 1972) sa v roku 

2012 konštatovalo, že jednou z hlavných príčin série vzbúr a následných konfliktov 

v krajinách severnej Afriky a na Blízkom Východe bolo prekročenie surovinových i 

environmentálnych limitov rastu populácie a jej spotreby a následná dlhodobá 

neschopnosť týchto krajín zásobovať obyvateľstvo potravinami a pitnou vodou 

z vlastných zdrojov. Keď v roku 2010 Rusko v dôsledku sucha a rozsiahlych požiarov 

zakázalo export obilia, vzrástli jeho ceny natoľko, že v krajinách severnej Afriky 

odkázaných na jeho dovoz vypukli v dôsledku nárastu cien základných potravín 

nepokoje, ktoré destabilizovali celý región a v mnohých oblastiach prerástli do skutočnej 

vojny všetkých proti všetkým. 
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cnosti a cnosť bez občanov“ (Rousseau 1978, 175), prezentuje ich ako vzá-

jomne prepojené a podmienené. Uvedomuje si však špecifickosť problému 

občianstva, ktoré síce má politickú dimenziu, ale tá ho nevyčerpáva a v jeho 

ponímaní ani netvorí. „Občanov však nemožno vytvoriť za deň. Ak nimi majú 

byť dospelí, je nutné začať s výchovou detí“
10

 (Rousseau 1978, 175). Opäť sa 

preto vracia k potrebe výchovy k občianstvu. 

Výchova k občianstvu sa má podľa Rousseaua začať čo najskôr, pretože 

„už narodením sa stávame účastníkmi občianskych práv, má byť už okamih 

nášho zrodenia začiatkom plnenia našich povinností“ (Rousseau 1978, 177). 

Poukazuje aj na to, že rodina sa často rozpadá, napríklad v dôsledku smrti 

otca, štát však zostáva, a to aké v ňom budú panovať pomery, závisí do veľkej 

miery od toho, ako a k čomu sú vychovaní jeho občania, preto nemožno 

„ponechať výchovu detí rozumu a predsudkom ich otcov“ (Tamže). Rousseau 

tak podobne ako Platón a Aristoteles
11

 považuje výchovu k občianstvu za vec 

verejného záujmu, ktorá musí byť minimálne pod verejnou kontrolou. „Ve-

rejná výchova podľa pravidiel predpísaných vládou a pod správou zriadenou 

zvrchovanou mocou je teda jednou zo základných zásad ľudovej alebo zákon-

nej vlády“ (Tamže). Rousseau doslova tvrdí, že výchova je „najdôležitejšou 

vecou štátu“ (Rousseau 1978, 178). Odvoláva sa pritom na Kréťanov, Grékov 

a Peržanov, ktorí v časoch svojej najväčšej slávy ako jediní vychovávali svoje 

                                                 
10 Historické udalosti v rôznych častiach sveta toto tvrdenie niekoľkokrát potvrdili. 

Nestačilo prijať napr. Deklaráciu práv človeka a občana a formálne tak z poddaných 

urobiť občanov, zrušiť nevoľníctvo či otroctvo, resp. v krajine tvorenej prevažne 

kmeňovou štruktúrou vyhlásiť ústavu koncipovanú na občianskom princípe. V takýchto 

prípadoch skôr než občianska spoločnosť nasledovala takmer vždy anarchia. Ukazuje sa, 

že budovanie občianskeho povedomia i občianskej spoločnosti je skôr viacgeneračným 

procesom s veľmi neistým výsledkom. 
11 Aristoteles v Etike Nikomachovej tvrdí, že občanov má formovať veda o štáte 

(Aristoteles 2011, 44) a preto považuje výchovu k občianstvu za súčasť politickej vedy 

(Aristoteles 2011, 136). V nadväzujúcom spise Politika potom priamo uvažuje 

o občianskych cnostiach a spôsoboch a obsahoch výchovy, ktorým sa majú tieto cnosti 

u budúcich občanov budovať, a dokonca, podobne ako Platón tvrdí, že „sa zákonodarca 

má starať predovšetkým o výchovu mládeže. Kde sa to v štátoch nerobí, škodí to 

ústavám, lebo ľudia musia byť vychovávaní so zreteľom na práve platnú ústavu“ 

(Aristoteles 1988, 259). A v tejto súvislosti odmieta aj súkromné vzdelávanie, pretože 

„spoločné úlohy musia mať spoločnú prípravu“ (Aristoteles 1988, 259). A spoločnou 

úlohou v demokratických štátoch práve občianstvo. 
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deti spoločne a „u všetkých troch to malo veľký úspech“
12

 (Tamže). Rousseau 

teda „navrhuje systém výchovy, v ktorom hrajú úlohu verejné hry a cvičenie, 

či už v jazdectve alebo iných zručnostiach, ktorých účelom nie je len otužova-

nie, a dokonca ani výchova k disciplíne, ale výchova k rovnosti, bratstvu, 

zdravej súťaživosti a zároveň s tým príprava na budúci verejný život“ (So-

botka 2011, 819). 

 

Striedmosť ako občianska cnosť 
 

Výchova k občianstvu teda má byť predovšetkým výchovou k cnosti. Rous-

seau si naplno uvedomuje problém, ktorý sa pokúšali riešiť už Platón 

a Aristoteles. Účasť na správe vecí verejných či podiel na vláde by mal byť 

podmienený určitými znalosťami, resp. cnosťami. Teda postojmi, ktoré nie sú 

samozrejmé, ktoré je možné získať iba cieľavedomou výchovou, ale bez kto-

rých je občianska spoločnosť i postavenie občana v nej, iba krátkodobým ja-

vom. Ak sa majú občania rozhodovať slobodne a zodpovedne, ak majú 

vykonávať občianske povinnosti bez toho aby zneužívali postavenie 

a možnosti spojené so zastávaním verejných úradov, musia byť na to dosta-

točne erudovaní, musia byť na to pripravení výchovou. Z toho vyplýva, že 

výchova k občianstvu je aj spôsob vytvorenia predpokladov na zabránenie 

zneužitia vlády a je možno dôležitejšia než deľba moci. 

Práve z kontextu, v ktorom túto problematiku Rousseau pertraktuje 

v Rozprave o politickej ekonómii možno usudzovať, že hlavnou občianskou 

cnosťou by mala byť striedmosť. Píše: „Ak skúmame, ako vzrastajú potreby 

štátu, zistíme, že často je to približne pre rovnaký dôvod ako u jednotlivcov, t. 

j. menej zo skutočnej nutnosti a viac preto, že rastú zbytočné priania, že sa 

výdavky zvyšujú len preto, aby slúžili ako zámienka na zvýšenie príjmov“ 

(Rousseau 1978, 185). Možno ho preto považovať za jedného z prvých kriti-

kov nadmernej produkcie a spotreby, či dokonca samotného princípu rastu 

stimulovaného umelými potrebami. Tento postoj naznačuje aj konštatovanie 

zo spisu O spoločenskej zmluve, podľa ktorého „jednotlivcov treba zaviazať, 

aby svoju vôľu prispôsobili svojmu rozumu; verejnosť treba naučiť, aby po-

                                                 
12 V súčasnosti by Rousseau do tohto zoznamu mohol pripísať aj Fínsko, ktorého školstvo 

je výlučne štátne, dôsledne rovnostárske a vo väčšine medzinárodne porovnateľných 

ukazovateľov veľmi úspešné. 
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znala, čo chce“ (Rousseau 2010b, 63). Jednoznačne identifikuje problém rastu 

potrieb, resp. spotreby, ktorá vedie nielen k zadlžovaniu, ale aj k morálnemu 

úpadku a následne aj k politickej nestabilite spoločnosti. 

V tejto súvislosti v Rozprave o politickej ekonómii poukazuje aj na kľú-

čovú úlohu obchodu, keď píše, že „všetko čo sa vytvorí na jednom mieste, sa 

spotrebúva na inom; tým sa veľmi rýchlo porušuje rovnováha medzi výrobou 

a spotrebou a mnohé krajiny sa ochudobňujú len preto, aby sa obohatilo je-

diné mesto“ (Rousseau 1978, 186). Tieto procesy však identifikuje ako zdroj 

nerovnováhy aj vo vnútri krajiny, pretože: „Vďaka obchodu a priemyslu 

plynú všetky peniaze z vidieka do hlavných miest, ale na vidiek sa nikdy 

nevracajú“ (Rousseau 1978, 193). Aj v súčasnosti sa tieto Rousseauom 

popisované javy považujú za zdroje nerovnováhy v hospodárstve, ktorá sa 

v konečnom dôsledku prejavuje v podobe hospodárskej krízy
13

, ale zároveň 

sa považujú za prirodzené dôsledky aplikácie princípov konkurencie a rastu. 

Rousseau však „spochybnil princíp konkurencie, odmietal princíp rastu“ 

(Lalíková 2008, 228), pretože za ekonómiu považuje skôr „múdre spravova-

nie toho, čo máme, než prostriedky na získavanie toho, čo nemáme“ (Rous-

seau 1978, 184). M. Sobotka v tejto súvislosti konštatuje, že Rousseauova 

politická ekonómia je „v rozpore s koncepciami liberálnej ekonómie i s pra-

xou európskych krajín od druhej polovice 18. storočia“ (Sobotka 2011, 820). 

V teórii aj v praxi teda aj v súčasnosti prevláda zameranie na zvyšovanie 

produkcie a spotreby. Pokračuje tak urbanizácia a vyľudňovanie vidieka, 

prehlbujú sa ekonomické a sociálne rozdiely medzi regiónmi a medzičasom 

sa doprava tovarov i ľudí stala jedným z hlavných problémov priemyselnej 

civilizácie. Napriek tomu je v súčasnom verejnom diskurze dokonca ešte aj 

systém a obsah vzdelávania čoraz viac určovaný potrebami trhu, a to neraz 

doslova na úkor skutočných potrieb spoločnosti. 

Z Rousseauovho hľadiska by spoločnosť potrebovala predovšetkým cnost-

ných a skromných občanov preferujúcich stabilné a spravodlivé vzťahy 

v spoločnosti, pred osobným prospechom, resp. hospodárskym rastom, kto-

                                                 
13 Na niektoré aspekty reflexie súčasnej hospodárskej krízy ako morálnej, a to tak morálnej 

krízy finančného, resp. celého hospodárskeho sektora spoločnosti (nezodpovedné, 

rizikové investície, dosahovanie zisku za každú cenu, privatizácia ziskov a socializácia 

strát), ako aj morálnej krízy celej spoločnosti, ktorá celé desaťročia takéto praktiky 

nielen tolerovala, ale v zmysle ideológie rastu aj podporovala, upozorňujú napr. V. 

Manda (Manda 2009) a D. Špirko (Špirko 2011). 



Richard Sťahel  

 

158 

rému sú práve tieto hodnoty neraz obetované. Autor spisu O spoločenskej 
zmluve ju síce koncipuje ako filozofické skúmanie podmienok možnosti 

a obsahu ústavy ako základného zákona štátu, skutočnú ústavu však podľa 

neho tvorí to, čo je vryté „do sŕdc občanov“ (Rousseau 2010b, 78). Čo tým 

myslí, je zjavné z nasledujúcej pasáže: „Každodenne načerpáva nové sily 

a keď ostatné zákony starnú a zhasínajú, oživuje alebo nahradzuje ich. Udr-

žuje ľud v duchu jeho ústavy a silu autority nebadane nahrádza silou zvyku. 

Hovorím o mravoch, o zvykoch a zvlášť o verejnej mienke“ (Tamže). V kon-

texte celého Rousseauoho diela je túto myšlienku možné interpretovať ako 

podčiarknutie významu výchovy k občianstvu, k občianskym cnostiam a tra-

díciám, pretože bez nich sa aj najlepšia ústava a legislatíva stáva len ne-

funkčným textom. 

 

Záver 
 

Občiansku tradíciu, alebo presnejšie, tradície občianstva, je teda možné, či 

dokonca nutné vytvoriť, pretože ak je politický stav alebo občianska spoloč-

nosť umelým výtvorom, nemožno sa spoliehať na to, že vzniknú spontánnym 

vývojom. Vytvoriť a udržiavať ich možno iba cielenou výchovou každej 

generácie. Vzhľadom na tendencie smerujúce k dezintegrácii občianskej spo-

ločnosti, k okresávaniu občianskych práv, k devalvácii inštitútu občianstva, je 

navyše potrebné občianske tradície či občianske cnosti stále znova obnovo-

vať. Rousseau si uvedomuje nesmiernu dôležitosť tohto procesu, ktorý nie je 

ničím menším než reprodukciou jedného zo základných predpokladov 

existencie a udržateľnosti politického systému. 

Úloha je to o to ťažšia, že súčasný vzdelávací systém zápasí s rozkladným 

pôsobením médií, ktoré v prevažnej väčšine propagujú životné postoje 

a princípy, ktoré už Rousseau kritizuje, či priamo považuje za zhubné pre spo-

ločnosť. Rozsah a podoby manipulácie verejnou mienkou, ktoré umožňujú 

a realizujú súčasné prostriedky a technológie masovej komunikácie, nemali 

do 20. storočia v dejinách obdobu. Tento fenomén Rousseau ešte nemohol 

evidovať, a teda ani reflektovať, pretože v jeho dobe mohli médiá oslovovať 

iba gramotných ľudí, čo bola síce vzdelanejšia, ale predsa len menšina. Rous-

seau však považoval za zdroj úpadku mravov už kníhtlač, pretože tá už v jeho 

dobe umožňovala reprodukciu a rozširovanie podľa neho nezmyselných 

myšlienok, ktoré by pre blaho spoločnosti mali skôr upadnúť do zabudnutia. 
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Je však zjavné, že súčasná spoločnosť zápasí predovšetkým s dôsledkami ne-

formálnej výchovy, ktorá je takmer výhradne v moci elektronických médií. 

A tie sústavne, a neraz veľmi sugestívne, predkladajú vzory myslenia a kona-

nia odvodené od ideológie rastu a konzumu, takže rastú aj očakávania obča-

nov na jednej strane a na strane druhej sa vo verejnej mienke presadzuje pre-

svedčenie, že skutočnú hodnotu má len to, čo si na seba dokáže zarobiť, alebo 

čo je možné predať. Ľudia sú potom viac producentmi a konzumentmi ako 

občanmi, pritom si často ani neuvedomujú, že prijímaním tohto postoja sami 

seba redukujú na tovar na pracovnom trhu. 

Aktuálnosť Rousseaovej filozofie vyplýva aj z toho, že reflektuje krízu 

svojej doby. Kriticky skúma javy, ktoré sa predmetom filozofickej reflexie 

opätovne stali po roku 2008, keď vypukla globálna hospodárska kríza. Javy, 

ktoré sa považujú za príčiny alebo aspoň prejavy krízy aj v súčasnosti si vo 

svojej kritike všíma už Rousseau. Vzhľadom na to, že mnohé z historických 

udalostí, ktoré sa odohrali až po Rousseauvej smrti, dodatočne potvrdili 

správnosť jeho postrehov a varovaní, je ich podrobné skúmanie jedným zo 

spôsobov, ako pristúpiť k pochopeniu príčin a možných dôsledkov súčasnej 

krízy. 
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Abstrakt: J. J. Rousseau revitalizuje myšlienku, že občanom sa človek nerodí, ale 

stáva sa ním výchovou. Táto myšlienka tvorila podstatný aspekt uvažovania o spolo-

čenskom usporiadaní už u Platóna a Aristotela. Rousseau však túto myšlienku reflek-

tuje a nanovo zdôvodňuje v inej historickej situácii. V kontexte Rousseauovej filozofie 

tvorí výchova k občianstvu jeden z predpokladov jeho konceptu spoločenskej zmluvy. 

Ten je do značnej miery odlišný od konceptov T. Hobbesa a J. Locka práve pre výz-

nam, ktorý pripisuje výchove k občianstvu. Robí to predovšetkým v Rozprave 

o politickej ekonómii čím, jasne ukazuje, že problematiku výchovy k občianstvu pova-

žuje za integrálnu súčasť politickej filozofie a je jedným z predpokladov nielen politic-

kej, ale aj hospodárskej stability štátu. Argumenty, ktoré Rousseau predostiera, sú 

v mnohom aktuálne a inšpirujúce aj pre reflexiu súčasnej krízy globálnej priemyselnej 

civilizácie. 
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OD ÚZKOSTI K NÁDEJI – HEURISTIKA 
STRACHU V ROZVOJI OBČIANSKEJ 

ENVIRONMENTÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI  
 

Dušan Špirko 
 

 

From Anxiety to Hope – Heuristics of Fear in Development of Citizen 

Environmental Responsibility 

Abstract: This article is devoted to the correlation between the anxiety and hope in 

connection with environmental responsibility for proximate and distant future. The 

author goes from the critique of meliorism to new "ethics of future", that is the ethics 

of responsibility for distant effects of policy supported by Jonas´s "heuristics of fear". 

Jonas suggests go from responsibility "ex post" to anticipant responsibility, from the 

responsibility for last results of the policy to the responsibility oriented to the future. 

New ethics of responsibility must be the ethics full the apprehension for all earthly 

living. Methodology of new ethics of responsibility must be a "heuristics of fear" that 

monitory against the possible hazards. Bad prognosis that is misgiving must to take 

precedence over better. The apprehension against the negative distant effects must 

motivate us to stop away from the certain policy although it can to bring us a short-

time effect. The author emphasize that we cannot know if our followers will admire 

our ameliorations of world. But by the heuristics of fear is possible to estimate what 

can to menace to them. Consequently it is necessary to prefer bad prognosis before 

better – the caution against the temptation. And we must to bring a lesson from of 

long standing culture on that point, that no need to leave for our descendants 

necessarily better world, however definitely not worse! 

Keywords: anxiety, hope, ethics of responsibility, anticipated responsibility, heuristics 

of fear 

 

 

Úvod 
 

Nádej i úzkosť sa viažu na očakávania – nádej na pozitívne a úzkosť na nega-

tívne. Viažu sa teda na to, čo prichádza alebo príde. Týkajú sa blízkej či 

vzdialenej budúcnosti. A práve o tom by som chcel napísať – o vzťahu k bu-

dúcnosti a o očakávaniach i o úzkosti či nádeji, ktoré vyvolávajú. No a oso-

bitne by som chcel písať o zodpovednosti za budúcnosť, inšpirovaný – ako 
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inak – Jonasovým dielom o zodpovednosti ako pokuse o etiku pre tech-

nologickú civilizáciu. Pôjde najmä o jeho heuristiku strachu (Jonas 1997, 55-

91). 

Svoju „etiku budúcnosti“, t.j. etiku zodpovednosti za vzdialené účinky 

konania, opiera Jonas o princíp strachu. Zlá prognóza, tá, ktorá vzbudzuje 

obavy, má prednosť pred dobrou (Jonas 1997, 62). Podľa toho, obava 

z negatívnych vzdialených účinkov by nás mala motivovať, aby sme sa vyhli 

určitému konaniu, aj keby nám mohlo priniesť krátkodobý efekt. 

Doteraz sme
1
 väčšinou uprednostňovali konanie prinášajúce krátkodobý 

prospech v ilúzii, že krátkodobé úspechy, ako postupnosť pozitívnych krokov 

(pokrok), povedú k dlhodobému prospechu. Navykli sme si stavať predovšet-

kým na pozitívnych očakávaniach v nádeji z cieľového dobra. Negatívne 

očakávania, ale aj konkrétne negatívne efekty, sme ignorovali alebo sme ich 

považovali za nutné vedľajšie a dočasné zlo na ceste k dobru. 

Až súčasná environmentálna kríza, a aj iné dôsledky nášho doterajšieho 

meliorizmu, nás nútia uvažovať inak. Zaznávané vedľajšie dôsledky na ceste 

k dobru sa premenili na reálnu hrozbu našej budúcnosti. Píšem našej, ale ide 

skôr o budúcnosť tých, ktorí prídu po nás. 

Každá generácia chcela potomkom zanechať o niečo lepší svet, ale z toho 

pohľadu, ako si toto zlepšenie predstavovala sama pre seba (nemožno sa 

predsa pýtať tých, čo ešte len prídu, ako by si to predstavovali oni?!). Neľuto-

vala úsilie ani prírodné zdroje či „prírodný kapitál“ (patrí k nemu biodiver-

zita), aby to dosiahla. Až tak intenzívne, že tým ďalším nakoniec ostane 

omnoho menej prírodných zdrojov a kapitálu, než ním disponovali ich pred-

chodcovia. 

Jonas volá po novom pohľade do budúcnosti a píše, že meliorizmus neos-

pravedlňuje to, aby sme dávali do stávky všetko (Jonas, 1997, 69). Možno 

uvažovať aj tak, že my nemôžeme vedieť, či si naše vylepšenia sveta budú 

naši nasledovníci želať (nehľadiac na to, že už teraz – tí najbližší – proti tomu 

protestujú!), ale dá sa odhadnúť, čo im môže chýbať a čo im môže hroziť. A 

preto by mala mať zlá prognóza prednosť pred dobrou. 

  

                                                 
1 T.j. najmä my – ľudia modernej euro-americkej civilizácie. 
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Od úzkosti k nádeji a viere v pokrok 
 

Globálna environmentálna kríza
2
 nás núti znovu si uvedomiť, že svet, v kto-

rom žijeme, je ohraničený, narušiteľný, že môžeme svojimi silami zvrátiť 

jeho poriadok, a že jeho zdroje sú obmedzené. Prízvukujem „znovu”, pretože 

týmto vedomím už človek kedysi disponoval a pociťoval aj strach, obavu 

pred možným rozvratom. 

Najmä prvotnopospolný človek chápal svet ako limitovaný, konečný 

a uvedomoval si jeho narušiteľnosť i obmedzenosť jeho zdrojov. Vedomie, že 

je v jeho silách zvrátiť poriadok sveta, ho napĺňalo pocitom nesmiernej 

zodpovednosti. Obava pred narušením poriadku sveta a pred stratou či vy-

čerpaním životných zdrojov (teda obava z konca sveta), ku ktorému by mohlo 

dôjsť v dôsledku nezodpovedného konania, bola spojená s úzkosťou. Tá bola 

aj základom rozličných tabu. 

Bola to úzkosť z možných následkov vlastného zlyhania. Bremeno zodpo-

vednosti za svet vyžadovalo nevybočiť zo zložitého cyklu prísnych rituálov. 

Kultová prax bola organickou súčasťou svetového procesu. Zabezpečovala 

víťazstvo rituálu, ako univerzálneho organizujúceho princípu, nad chaosom 

hroziacim celému svetu. Pohyb mesiaca, slnka i striedanie ročných období by 

sa nemohlo uskutočniť, ak by sa narušil cyklus rituálnych úkonov. Ale to bolo 

zároveň zdrojom nádeje. Dodržiavanie rituálov umožňovalo dúfať, že všetko 

bude tak ako má byť. Úzkosť vlastne podmieňovala nádej. Úzkosť totiž 

viedla človeka k takému konaniu, ktoré dávalo nádej. 

Príslušníci takýchto kultúr netúžili, tak ako my, zanechávať potomkom 

lepší svet, ale ani nie horší. Chceli im ho postúpiť taký, aký bol.
3
 

                                                 
2 Niektorí používajú termín ekologická kríza (Sťahel, 2011). Ja sa prikláňam k zneniu 

„environmentálna kríza“, lebo jej pôvodcom je človek. Ekologická kríza môže vzniknúť 

aj zhodou prírodných okolností. 
3  A takí ľudia ešte žijú! V jednom z dielov televízneho seriálu Ushuaia nature prežil jeho 

protagonista Nicolas Hulot so svojím štábom niekoľko týždňov medzi kočovnými 

pastiermi sobov – nedotknutými civilizáciou – na severe Mongolska. Keď sa ich pri 

odchode pýtal, chcejúc im zanechať niečo na prilepšenie, čo by najviac potrebovali, 

nerozumeli jeho otázke. Čo by mali potrebovať? Majú nebo nad hlavou a vtáky na nebi, 

zem pod nohami a zvieratá na nej, ryby v riekach a jazerách, svojich sobov a to, čo im 

poskytujú – čo by ešte mali potrebovať? Netúžili po lepšom živote, stačil im ten, čo žili. 
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Pokušenie meniť svet a zanechávať ho potomkom lepší sa objavilo omno-

ho neskôr. Je samozrejme spojené s ideou pokroku. 

Lynn White tvrdí, že naša súčasná viera v pokrok korení v židovsko-kres-

ťanskej teológii. Táto viera bola cudzia ako grécko-rímskej antike, tak aj 

stredovekému Orientu. Vieru v pokrok zakladá, zdá sa, na necyklickom, ne-

vratnom a lineárnom chápaní postupnosti času, ale aj na postupnosti stvorenia 

od menej dokonalého k dokonalejšiemu: „V postupných etapách milujúci a 

všemocný Boh stvoril svetlo a temnoty, nebeské telesá, zem a všetko rastlin-

stvo, zvieratá, vtáky a ryby. Nakoniec Boh stvoril... Adama a po dodatočnej 

úvahe i Evu, aby muž nebol osamotený“ (White 1967). 

Podľa mňa je to skôr viera vyplývajúca z pochopenia nemožnosti návratu 

do východiskového stavu, viera v nevyhnutnosť postupu ku konečnému cieľu, 

k spáse, k tisícročnej Kristovej ríši. Možno ju však chápať ako predpoklad 

ozajstnej idey pokroku, ktorá sa objavila až v renesancii. Už viera v nevy-

hnutnosť postupu vpred za určitým cieľom s postupne sa zvyšujúcim pre-

svedčením, že sa o to treba pričiniť, bola psychologickým impulzom, ktorý 

podnecoval kresťanský svet k hľadaniu ciest, metód i technických riešení, 

ktoré nakoniec predstavovali skutočný pokrok. 

V kresťanskom koncepte prvotného hriechu akoby pretrvávali obavy prvo-

bytného človeka, že je v jeho silách zvrátiť poriadok sveta. Nakoniec sa tak 

stalo a človek je zodpovedný za to, že sa tak stalo. Nevyhol sa následkom 

a zodpovedá sa ďalej za to, ako vzdoruje zlu, ktoré spôsobil. Napriek tomu 

kresťanstvo bolo a je prestúpené nádejou, vlastne sa z nej zrodilo. A z tejto 

nádeje sa zrodila viera v „lepšie zajtrajšky“ – viera v pokrok.
4
 

Viera v pokrok priviedla k uprednostňovaniu pozitívnych očakávaní a po-

zitívnych prognóz. Nesporné úspechy búrlivo sa rozvíjajúcej vedy a jej 

technických aplikácií v modernej dobe, viedli k scientistickému optimizmu 

a technologickému eudaimonizmu, k presvedčeniu, že veda umožní človeku 

vyriešiť všetky jeho problémy a „skrotená“ príroda v podobe techniky mu 

bude slúžiť výlučne na jeho prospech. 

 

                                                                                                               
Netúžili po lepšom svete, stačil im ten, po ktorom kráčali. A taký by ho chceli zanechať 

svojmu potomstvu. 
4  Úzkosť je spätá skôr s možnosťou osobného či skupinového zlyhania (potestas peccare), 

ale ľudstvo ako celok žije nádejou. 
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Heuristika strachu ako zdroj nádeje pre budúcnosť 
 

Ako som už spomenul, až súčasná environmentálna kríza, a aj iné dôsledky 

nášho doterajšieho meliorizmu, nás prinútili uvažovať inak. 

Vráťme sa k preto Jonasovi! Podľa neho, rozšíriť morálne úvahy o kon-

cepciu zodpovednosti, je nevyhnutné. A to najmä vzhľadom na nesmierny 

vzrast technologickej moci človeka a dynamizáciu životných okolností v in-

dustriálnom svete. Ocitli sme sa tvárou v tvár ohrozeniu prírody a života (vrá-

tane samotného človeka) v dôsledku neočakávaných vedľajších efektov na-

šich doterajších industriálnych aktivít. 

Pri úvahách o našej zodpovednosti by sme však nemali prepadnúť seba-

trýzni za to, čo sme spôsobili a zúfať si z pocitu viny. Ide o budúcnosť. Preto 

navrhuje prejsť od koncepcie zodpovednosti „človeka vinníka“ k zodpoved-

nosti „človeka opatrovateľa“ alebo „človeka ochrancu“. Od výzvy k zodpo-

vednosti „ex post“ navrhuje prejsť k anticipujúcej zodpovednosti a od orientá-

cie na minulé (zodpovednosť za výsledky konania) k zodpovednosti orien-

tovanej na budúcnosť.
5
 

Formujúc princípy novej etiky zodpovednosti vychádza Jonas z predpo-

kladu, že príroda je „človeku zvereným dobrom“. Je to formulácia, ktorá 

môže viesť k predpokladu pôvodcu „zverenia“, ktorým môže byť Boh alebo 

sama príroda (prírodu možno dokonca chápať ako totožnú s Bohom – 

panteizmus). Jonas ju zrejme použil preto, aby mohol zdôvodniť nevy-

hnutný morálny nárok človeka na to, aby spravoval prírodu. Avšak, podľa 

môjho názoru, na to, aby sa niekto mohol stať správcom, nie je nevyhnutný 

akt „zverenia“, môže ním byť aj akt „uzurpácie“. 

Osobne si myslím, že človek si postavenie správcu prírody uzurpoval. 

Celkom zreteľne na to poukazuje novoveká filozofia, ktorá tento akt spája 

s poznávaním – vedou. Začnime u Bacona, vo svojom Novom organone 

priamo spája poznanie s mocou – „ľudské poznanie a ľudská moc sú jedno 

                                                 
5 Pokiaľ ide o otázku prevzatia zodpovednosti odkazujem čitateľa na monografiu autoriek 

D. Smrekovej a Z. Palovičovej Dvojznačnosť etických pojmov (Smreková – Palovičová 

2009), na polemickú úvahu k nej z pera T. Sedovej (Sedová 2010), na článok D. 

Smrekovej Čo znamená prevziať zodpovednosť? (Smreková 2010) a na článok V. Mandu 

K niektorým filozofickým aspektom pojmu „zodpovednosť“ (Manda 2007). 
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a to isté“ (Bacon 1966, 257). Poznanie prírody je podľa neho cestou k jej 

opanovaniu. V Novej Atlantíde píše, že zmyslom vedy je „poznávať príčiny 

a skryté pohyby vecí a rozširovať hranice ľudského panstva na všetky mysli-

teľné veci“ (Bacon 1980, 281). Descartes v Rozprave o metóde píše: 

“...miesto onej špekulatívnej filozofie, ktorá sa vyučuje na školách, možno 

nájsť inú, praktickú, pomocou ktorej, poznajúc silu a pôsobnosť ohňa, vody, 

hviezd, oblohy a všetkých ostatných telies nás obklopujúcich..., mohli by sme 

všetko toto použiť ... na všetky účely, na ktoré sa to hodí, a stať sa tak akoby 

pánmi a vlastníkmi prírody” (Descartes 1992, 45). J. Locke v Druhej rozprave 

o vláde naznačuje možnosť zdôvodnenia aktu uzurpácie prácou človeka: 

„Práca jeho tela a dielo jeho rúk ... sú vo vlastnom zmysle jeho. Čokoľvek 

teda vyjme zo stavu, ktorý príroda tomu prepožičala a v ktorom to ponechala, 

zmieša s tým svoju prácu a pripojí k tomu niečo, čo je jeho vlastné, robí tak 

svojim vlastníctvom“ (Locke 1992, 45). Locke si však ešte netrúfa ponechať 

právo človeka disponovať prírodou na jeho ľubovôľu a odvodzuje ho od 

Boha, ktorý dal človeku rozum: „Zem a všetko, čo je na nej, je dané ľuďom 

spoločne na udržiavanie a pohodu ich existencie...“ a „...Boh a rozum... 

nariaďovali podmaniť si zem, t.j. zvelebovať ju na prospech života...“ (tamže,  

47). Iní myslitelia svetskejšieho razenia, ako napríklad utilitaristi, tento dôvod 

už nepotrebovali a ľudskú prácu spätú s poznaním (najvýraznejšie sa toto 

spojenie prejavuje v technike) prijímali ako pôvodcu nášho „správcovstva“ 

prírody. 

Ale koniec koncov, aj akt uzurpácie vedie k zodpovednosti za uzurpované. 

Bremeno zodpovednosti za prírodu sme si tak naložili sami. V dôsledku roz-

voja prírodných vied, a ich materializácii v technike, vzrástla miera našich 

zásahov v prírode do takej úrovne, že to môže viesť k zničeniu života na našej 

planéte. Zodpovednosti za to sa vyhnúť nemôžeme. 

Ani rozvoj modernej prírodovedy, ani uvedené novoveké koncepcie pan-

stva nad prírodou nás však dostatočne nepripravili na úlohu „správcov“. Jonas 

preto ponúka nový kategorický imperatív, ktorý by nám pomohol túto úlohu 

zvládnuť: Konaj tak, aby účinky tvojho konania boli zlučiteľné s trvaním sku-

točne ľudského života na Zemi! Konaj tak, aby účinky tvojho konania nezni-

čili budúcu možnosť takého života! Neohrozuj podmienky neobmedzeného 

trvania ľudstva na Zemi! (Jonas 1997, 35) 

Jonasov nový imperatív hovorí, že sa síce smieme odvážiť vystaviť ne-

bezpečenstvu vlastný život, nie však život ľudstva. Že nemáme právo voliť 

neexistenciu budúcich generácií kvôli existencii súčasných alebo túto 
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neexistenciu hoci len riskovať. Prečo toto právo nemáme, prečo naopak 

máme záväzok voči tomu, čo ešte vôbec nie je, čo „o sebe“ ani byť nemusí, 

a čo v každom prípade ako nesúce nemá na existenciu žiaden nárok, to sa 

teoreticky ťažko zdôvodňuje a, podľa Jonasa, to bez náboženstva asi ani nie je 

možné. Tento imperatív treba odprvu prijímať bez zdôvodnenia ako axiómu. 

(Tamže) 

Nová zodpovednosť je orientovaná na budúcnosť, takže odpadá recipro-

cita. Táto zodpovednosť je jednosmerným vzťahom, lebo sa týka konania v 

ústrety ešte nejestvujúcemu, ale možnému, v ústrety všetkým v budúcnosti 

možným ľudským životom, voči ktorým sme však absolútne zaviazaní 

kategorickosťou požiadavku ich možnej existencie. 

Objektom novej zodpovednosti je teda budúce ľudstvo a  podmienky jeho 

existencie, ku ktorým patrí najmä pozemská príroda. Zatiaľ však nie sme 

schopní, alebo skôr ochotní, postupovať ju budúcemu ľudstvu ako zachované 

dedičstvo. 

Nová etika zodpovednosti by mala byť etikou naplnenou obavami 

o všetok pozemský život. Ako takúto zodpovednosť vyvolať? Metódou na 

zaistenie takejto zodpovednosti má byť prebúdzanie strachu. Strachu spoje-

ného s anticipáciou možných hrozieb: „Máme na mysli strach, nie však odra-

dzujúci od konania, ale do konania povzbudzujúci, ktorý bytostne patrí k zod-

povednosti; a je to strach o predmet zodpovednosti“ (Jonas 1997, 317). Tento 

predmet je zraniteľný a preto je čoho sa uňho obávať. Zodpovednosť je za 

povinnosť uznaná starosť o iné bytie, ktorá sa pri ohrození jeho zraniteľnosti 

stáva obavou. „Ako možnosť však strach spočíva už v pôvodnej otázke, 

s ktorou si možno predstaviť počiatok každej aktívnej zodpovednosti: Čo sa 

mu stane, keď sa ho ja neujmem? Čím nejasnejšia odpoveď, tým jasnejšia 

zodpovednosť. A čím ďalej do budúcnosti, čím vzdialenejšie od vlastného 

blaha a bolestí a čím neznámejšie čo do svojho druhu je to, čoho sa strach 

týka, tým horlivejšie sa musia pre to mobilizovať jasnozrivosť, predstavivosť 

a citlivosť vnímavosti: nevyhnutná je skúmajúca heuristika strachu, ktorá pre 

seba nielen odhalí a zobrazí nový objekt, ale dokonca zoznámi týmto (a nikdy 

predtým) vyvolaný zvláštny mravný záujem so sebou samým“ (Jonas 1997, 

317). 

Strach zohráva v Jonasovej etike zodpovednosti podobnú úlohu ako po-

chybnosť v princípe „metodickej skepsy“ u Descarta, ale vychádza za rámec 

racionality. „Heuristika strachu“, má byť metodikou etiky zodpovednosti, má 
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varovať pred možnými rizikami, odhaľovať ich „varovným citom a antici-

pujúcou jasnozrivosťou či predstavivosťou“. 

S tým súvisí otázka zodpovednosti odborníkov za dostatočnú informova-

nosť osôb či skupín prijímajúcich rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti. Vzhľa-

dom na svoju kompetenciu sú povinní poukázať aj na hrozby a nebezpečné 

riziká spojené s týmito rozhodnutiami. Ich „odborné svedomie“, by nemalo 

byť zamerané len na krátkodobé efekty, ale malo by sa motivovať aj obavami 

o možné následky a o podobu dedičstva, ktoré zanecháme budúcim generá-

ciám. Vzhľadom na budúcnosť nemôže platiť doterajšia alibistická predstava, 

že vedec, či tvoriaci inžinier, nie sú zodpovední za to, čo ich objavy a výtvory 

spôsobia alebo komu a načo ich zveria. Metodický strach a jeho „heuristika“ 

by nás všetkých mali viesť k opatrnosti a obozretnosti. 

 

Záver 
 

Jonasov koncept etiky zodpovednosti je akoby návratom k etike spomínaných 

prvotnopospolných kultúr, u ktorých úzkosť, strach podmieňovali nádej, keď-

že úzkosť viedla človeka k takému konaniu, ktoré dávalo nádej. Preto sa ani 

on neobáva výčitky, že strach môže viesť k malomyseľnosti či negatívnemu 

postoju k budúcnosti, keď „prehlasujeme strach za povinnosť, ktorou môže 

byť prirodzene len s nádejou (totiž na odvrátenie): odôvodnený strach, nie 

bojazlivosť; možno i úzkosť, nie však ustráchanosť; a v žiadnom prípade nie 

strach alebo úzkosť kvôli nám samotným. Ustupovať úzkosti z cesty tam, kde 

je na mieste, by bolo v skutočnosti ustrašenosťou“(Jonas 1997, 317-318). 

A znova zopakujem, že my nemôžeme vedieť, či si naše vylepšenia sveta 

budú naši nasledovníci želať, ale „heuristikou strachu“ sa dá odhadnúť, čo im 

môže chýbať a čo im môže hroziť. A preto treba uprednostniť zlú prognózu 

pred dobrou – varovanie pred pokušením. A mali by sme sa aj poučiť od dáv-

nych kultúr v tom, že netreba zanechávať potomkom nevyhnutne lepší svet, 

avšak určite nie horší! 

 

Literatúra 
 
BACON, F. (1966): Nové organon. In: Antológia z diel filozofov. Humanizmus 

a renesancia. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 253-306. 

BACON, F. (1980): Nová Atlantida a eseje. Praha: Mladá fronta. 



Od úzkosti k nádeji – heuristika strachu v rozvoji občianskej environmentálnej 
zodpovednosti 

171 

DESCARTES, R. (1992): Rozprava o metodě. Praha: Svoboda. 

JONAS, H. (1997): Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou 

civilizaci. Praha: Oikoymenh. 

LOCKE, J. (1992): Druhé pojednání o vládě. Praha: Svoboda. 

MANDA, V. (2007): K niektorým filozofickým aspektom pojmu „zodpoved-

nosť“. In: Zodpovednosť odborníka (inžiniera, manažéra, učiteľa) v súčasnom 

svete. Zborník z medzinárodného vedeckého kolokvia. Bratislava: STU,  93-

98. 

SEDOVÁ, T. (2010): Malá úvaha nad jedným pokusom o rozlíšenie medzi etikou 

a morálkou. Filozofia, (5), 493-498. 

SMREKOVÁ, D. – PALOVIČOVÁ, Z. (2009): Dvojznačnosť etických pojmov. 

Bratislava: Filozofický ústav SAV. 

SMREKOVÁ, D. (2010): Čo znamená prevziať zodpovednosť? K pojmu imputá-

cie v súčasnej etike. Filozofia, (9), 893-906. 

SŤAHEL, R. (2011): Kohákov pojem ekologickej krízy. In: Javorská, A. – 

Sťahel, R. (eds.): Philosophica 8. Nitra: FF UKF v Nitre, 51-57. 

WHITE, L. (1967): The Historical Roots of our Ecological Crisis. Science, 37. 

(Úplný český preklad Historické kořeny naši ekologické krize je dostupný 

Online. Web. 10. Jan. 2012. <http://global21.info/vyhybka.php?str=white_ 

koreny&obor=spol>) 

 
 

Abstrakt: Príspevok je venovaný súvzťažnosti úzkosti a nádeje spojenej s environ-

mentálnou zodpovednosťou za blízku či vzdialenú budúcnosť. Od kritiky meliorizmu 

prechádza autor k novej „etike budúcnosti“, t.j. etike zodpovednosti za vzdialené 

účinky konania, opierajúc sa o Jonasovu heuristiku strachu. Jonas navrhuje prejsť od 

zodpovednosti „ex post“ k anticipujúcej zodpovednosti, od zodpovednosti za minulé 

výsledky konania k zodpovednosti orientovanej na budúcnosť. Nová etika zodpoved-

nosti by mala byť etikou naplnenou obavami o všetok pozemský život. Metodikou 

novej etiky zodpovednosti má byť „heuristika strachu“ varujúca pred možnými rizi-

kami. Zlá prognóza, tá, ktorá vzbudzuje obavy, má mať prednosť pred dobrou. Obava 

z negatívnych vzdialených účinkov by nás mala motivovať na to, aby sme sa vyhli ur-

čitému konaniu, aj keby nám mohlo priniesť krátkodobý efekt. Autor v príspevku 

zdôrazňuje, že nemôžeme vedieť, či si naše vylepšenia sveta budú naši nasledovníci 

želať, ale heuristikou strachu sa dá odhadnúť, čo im môže hroziť. Preto treba 

uprednostniť zlú prognózu pred dobrou – varovanie pred pokušením. A mali by sme sa 

poučiť od dávnych kultúr v tom, že netreba zanechávať potomkom nevyhnutne lepší 

svet, avšak určite nie horší! 



Dušan Špirko  

 

172 

Kľúčové slová: úzkosť, nádej, etika zodpovednosti, anticipujúca zodpovednosť, heu-

ristika strachu 
 

 

doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. 

Katedra filozofie FF UKF v Nitre 

Hodžova 1 

949 74 Nitra 

dspirko@ukf.sk 

 

 

Príspevok je čiastkovou prezentáciou výsledkov výskumnej úlohy KEGA č. 

048UKF-4/2012 „Výchova k občianstvu v európskom kontexte – inovácia 

študijného programu“, ktorú riešia na Katedre filozofie FF UKF v Nitre. 

 

 

 



 

173 

PRIRODZENÝ ZÁKON PODĽA HOBBESA 
 

Veronika Adamová 

 

Natural Law by Hobbes 

Abstract: This paper is about Hobbes and about his view of Law of Nature. Our first 

question is, what is natural law and which way can we know this laws? In Leviatan 

can we find three answers about this question. Natural state is without norms, rules, 

laws, without morality. Hobbes speaks, that it is the state of war with every other man. 

So, what is the role of natural laws in this state and do the laws of nature bind or 

oblige? Is not the law of nature only fiction?  

Keywords: natural state, ius naturale, law of nature, obligation, god, civil laws 

 
 

Základným východiskom, v rámci ktorého Hobbes uvažuje o človeku a jeho 

ľudskej prirodzenosti, je pojem prirodzeného stavu. Hobbes sa v ňom 

neodvoláva na žiadne etické koncepcie, či náboženské dogmy. Morálne kona-

nie nie je podľa neho prirodzenou vlastnosťou človeka, ale práve naopak, je 

jeho výtvorom, produktom a vzniká z nutnosti, zo skutočností, do ktorých sa 

ľudia počas svojej existencie dostávajú, a s ktorými sa musia počas života 

vyrovnávať. Človek sa síce rodí do spoločnosti, Hobbes tu má na mysli ro-

dinu, avšak absolútne nepripravený na akúsi vedomú kooperáciu s inými 

ľuďmi, pretože človek sa rodí ako čisto prírodná bytosť sledujúca predovšet-

kým svoje vlastné potreby a tou najzákladnejšou je potreba sebazáchovy. 

Prirodzený stav je stavom bez akýchkoľvek pravidiel, príkazov, či zákazov, 

inými slovami nejestvujú v ňom žiadne zákony. Práve preto, že v ňom neexis-

tuje žiadna moc, ktorá by bola schopná ich vydávať a následne kontrolovať 

ich dodržiavanie, či pod hrozbou trestu vynucovať ich plnenie, Hobbes píše: 

„Tam, kde nie je spoločná moc, nie je zákon...“ (Hobbes 2011, 166). 

Existencia zákonov predpokladá existenciu politického spoločenstva, ktoré 

podľa Hobbesa vzniká ako výsledok vzájomnej dohody medzi ľuďmi. A dru-

hým predpokladom je ustanovenie suveréna ako jedinej oprávnenej osoby 

vydávať zákony. V prvom rade definuje Hobbes zákon ako príkaz: „Nie je to 

však príkaz kohokoľvek komukoľvek, ale len toho, čí príkaz je adresovaný 

niekomu už predtým zaviazanému poslúchať ho“ (Hobbes 2011, 297). V poli-
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tickom spoločenstve je teda zákonodarcom suverén a zákony, ktoré vydáva sú 

určené jeho poddaným, ktorí sa v zmluve zaviazali poslúchať jeho príkazy, 

zákony sú teda zaväzujúce. Hobbes ešte dodáva, aby bol zákon skutočne 

zákonom, musí byť vyhlásený a poznateľný, teda musí mať určitú vonkajšiu 

formu: „...príkazy musia mať dostatočné označenie, inak totiž nikto nevie, 

ako ich dodržiavať“ (Hobbes 2011, 298). A čo je nemenej dôležité, musia 

bezpodmienečne vychádzať z vôle suveréna. Poslednou podmienkou, vďaka 

ktorej sa zákony stávajú skutočne zaväzujúcimi, je ich výklad: „Podstata 

zákona totiž nespočíva v jeho litere, ale v zámere, teda v jeho autentickom 

výklade (ktorým je úmysel zákonodarcu)“ (Hobbes 2011, 307). Zákon sa totiž 

podľa Hobbesa nedá pochopiť správne, ak nepoznáme príčinu, pre ktorú bol 

vydaný. Skutočnú príčinu však môže poznať len samotný zákonodarca. 

Vráťme sa teraz k prirodzenému stavu a prirodzeným zákonom. Zo samot-

nej podstaty ľudskej prirodzenosti vyplýva, že stav, v ktorom sa ľudia nachá-

dzajú pred ustanovením spoločnej moci, je pre nich zničujúci. Je to stav trva-

lej vojny všetkých proti všetkým, pretože: „Príroda dala každému právo na 

všetko“ (Hobbes 1988, 139). A teda v konečnom dôsledku nemá reálne právo 

nikto na nič. Hobbes sa pýta, čo musia ľudia urobiť, aby sa z takéhoto seba 

zničujúceho stavu vymanili? Odpoveď opäť nachádza v ľudskej prirodze-

nosti, súčasťou ktorej sú nie len vášne, ale aj rozum: „Vášne, ktoré nabádajú 

človeka na mier, sú strach zo smrti ... A rozum predkladá vhodné ustanovenia 

o mieri, ktoré môžu ľudí doviesť k zhode. Tieto ustanovenia sa inak nazývajú 

prirodzené zákony“ (Hobbes 2011, 166). Východiskom z trvalej vojny je teda 

mier. V 14. kapitole Leviatana definuje Hobbes prirodzený zákon ako: „pred-

pis alebo všeobecné pravidlo, objavené rozumom, ktoré človeku zakazuje ko-

nať to, čo ničí jeho život alebo ho zbavuje prostriedkov nevyhnutných na jeho 

zachovanie, ako aj zanedbávať to, čím by mohol podľa rozumu svoj život 

najlepšie zachovať“ (Hobbes 2011, 167). Zároveň nás upozorňuje na rozdiel 

medzi právom a zákonom, ius a lex sa nesmú zamieňať, pretože: „Právo spo-

číva v slobode konať alebo sa zdržať konania, kým zákon určuje a zaväzuje 

na jedno z toho“ (Hobbes 2011, 167). V prirodzenom stave ľudia disponujú 

právom, ktoré majú od prírody, nazýva sa prirodzené právo (ius natural) a 

Hobbes ho vymedzuje ako slobodu každého jedinca „používať svoju vlastnú 

moc, ako sám chce na zachovanie svojej vlastnej prirodzenosti, to znamená 

svojho vlastného života...“ (Hobbes 2011, 167). V prirodzenom stave je teda 

človek absolútne slobodný, môže konať čokoľvek, inými slovami má právo 

na akúkoľvek vec, má právo vykonať akýkoľvek čin, ktorý sám považuje za 
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vhodný, to čím človek disponuje v prirodzenom stave sú skôr práva – rights 

ako zákony – laws. Na druhej strane si ale uvedomuje, že rovnaké právo ako 

on, má každý jedinec, a tento fakt spôsobuje neistotu a obavy nie len o svoj 

život, ale o všetko, po čom zatúži, je teda potrebné nejakým spôsobom tieto 

práva ohraničiť. A túto úlohu v Hobbesovej koncepcii na seba preberajú priro-

dzené zákony, prvým a základným prirodzeným zákonom je: „každý človek 

sa má usilovať o mier, ak má nádej ho dosiahnuť, ak ho dosiahnuť nemôže, 

smie hľadať a použiť všetky prostriedky vojny“ (Hobbes 2011, 168). 

Z prvého prirodzeného zákona následne Hobbes vyvodzuje druhý, ktorý znie: 

„Človek má byť ochotný, ak sú ochotní druhí, vzdať sa svojho práva na 

všetko do tej miery, akú pokladá za nevyhnutnú pre mier a sebaobranu, 

a uspokojiť sa s takou veľkou slobodou vo vzťahu voči druhým ľuďom, akú 

by im sám priznal vo vzťahu voči sebe“ (Hobbes 2011, 168). Pokiaľ by sme 

totiž zotrvali v stave absolútnej slobody, mier by nebol mysliteľný a zároveň 

je nevyhnutné, aby sa svojich práv zriekli všetci ľudia, a to v rovnakej miere, 

inak by hrozilo, že by sa jeden človek vydal napospas druhému. Vzdať sa 

časti svojich práv, znamená vzdať sa časti svojej slobody a preniesť ju na 

niekoho iného. Týmto aktom sa zároveň človek zaväzuje k určitej dohode. 

Tretí prirodzený zákon nám podľa Hobbesa prikazuje, aby sme svoje dohody 

plnili, bez tohto zákona by totiž všetky dohody boli iba prázdnymi slovami, 

v ňom tkvie podľa Hobbesa spravodlivosť. V Leviatanovi nájdeme ešte ďal-

ších 16 prirodzených zákonov, ktoré možno zhrnúť do jednoduchého záveru: 

„Nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe“ (Hobbes 2011, 193). Do 

akej miery však môžeme hovoriť v prirodzenom stave o zákonoch v pravom 

slova zmysle? Sám Hobbes napísal, že zákon musí mať autora, musí byť 

nejakým spôsobom vyhlásený, musí byť dostatočne poznateľný, teda mal by 

mať určitú formu a len v takomto prípade sa môže jednať o zákon, a čo je 

nemenej podstatné zákon musí byť zaväzujúci. V Leviatanovi nachádzame tri 

rôzne Hobbesove odpovede na otázku, čo vlastne prirodzené zákony sú. 

V prvom rade hovorí o nich ako o akýchsi teorémach, či predpisoch, kto-

rými nás rozum nabáda na mier, pričom pod správnou rozumovou úvahou 

Hobbes rozumie: „uskutočnenie úsudku, teda vlastné a pravdivé usudzovanie 

každého človeka o svojich vlastných činoch, ktoré môžu byť ostatným ľuďom 

k úžitku alebo na škodu...“ (Hobbes 1988, 145). V prirodzenom stave si totiž 

podľa Hobbesa nikto nemôže byť ničím istý, dokonca ani svojím vlastným 

životom a: „V dôsledku toho predpisom alebo všeobecným pravidlom ro-

zumu je, že každý človek sa má usilovať o mier“ (Hobbes 2011, 168). O pár 
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strán ďalej nás Hobbes upozorňuje na fakt, že ľudia nesprávne nazývajú tieto 

pravidlá zákonmi, píše: „Sú to totiž len závery alebo teorémy, ktoré sa týkajú 

toho, čo vedie k ich sebazáchove a sebaobrane, zatiaľ čo správny význam 

slova zákon sa týka toho, kto má podľa práva vládnuť nad druhými“ (Hobbes 

2011, 195). Čo rozumel Hobbes pod týmito pojmami? Hobbes chápe priro-

dzené zákony skôr ako určitú skupinu vlastností, ktoré vedú ľudí k mieru, 

pretože ich istým spôsobom, konkrétne v obave o svoj vlastný život, navá-

dzajú na spoluprácu s ostatnými ľuďmi. V 26. kapitole Hobbes píše: „... nie 

sú to totiž v prirodzenom stave zákony, ale vlastnosti, ktoré robia človeka 

spôsobilým na mier a poslušnosť“ (Hobbes 2011, 299). Tieto vlastnosti sú 

teda akýmsi prostriedkom vedúcim ku kooperácii a sebazáchove ľudských 

indivíduí: „Postupne sa všetci zhodnú na tom, že mier je dobrý, a teda aj cesta 

a prostriedky vedúce k mieru, ktorými (ako som už ukázal) sú spravodlivosť, 

vďačnosť, skromnosť, rovnosť, milosrdenstvo a všetky ostatné prirodzené 

zákony, sú dobré...“ (Hobbes 2011, 195). Hobbes však nehovorí o nich ako 

o morálnych kategóriách, skôr sú to vlastnosti, ktoré máme od prírody, 

a rozumom ich dokážeme poňať tak, aby sme boli schopní využiť ich vo svoj 

prospech, teda k zachovaniu svojho vlastného života. Skúsenosť nás totiž učí, 

že pokiaľ sa nachádzame v stave prirodzenom, nachádzame sa v stave vojny. 

Rozum nás má priviesť k tomu, že takýto stav je pre nás seba zničujúci 

a ponúka nám prostriedky na to, ako sa z neho vymaniť. Úlohou prirodzených 

zákonov je viesť ľudí k mieru, sú podľa Hobbesa večné a nemenné, platia pre 

všetkých ľudí a patria sem predovšetkým také zákony, ktoré môže rozumom 

pochopiť každý človek a „Prirodzené zákony preto nie je potrebné uverejňo-

vať ani vyhlasovať...“ (Hobbes 2011, 303). Ak sú však tieto pravidlá nepí-

sané, do akej miery sú pre ľudí zaväzujúce? Majú tieto teorémy vôbec nejakú 

právnu silu? Hobbes sa pýta, čo musí každý človek urobiť, aby zavládol 

mier? Musí to byť niečo, čo majú všetci ľudia v prirodzenom stave spoločné, 

aby to mohol vykonať každý jeden a v rovnakej miere, inak by totiž nikdy 

nebolo možné uzavrieť mier. Každý človek sa podľa Hobbesa musí vzdať 

časti svojej slobody, teda časti svojho práva, oprávnenia konať podľa svojho 

vlastného uváženia. „A keď niekto opustil alebo udelil svoje právo, potom sa 

hovorí, že je povinný alebo viazaný neprekážať v prospechu tomu, komu 

svoje právo udelil alebo prenechal, že by nemal – a to je jeho povinnosť – 

spôsobiť neplatnosť tohto svojho dobrovoľného činu...“ (Hobbes 2011, 169). 

A v tomto zmysle sú prirodzené zákony zaväzujúce, zaväzujú nás k obmedze-

niu svojej vlastnej slobody, a to pod záštitou sebazáchovy. Od prírody máme 
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právo na všetko a v prvom rade právo zachovať svoj vlastný život, rozum 

nám ale hovorí, že je potrebné tieto práva na všetko obmedziť práve preto, 

aby bolo možné uplatniť právo každého človeka zachovať svoj vlastný život. 

Je potrebné všimnúť si, že prirodzené zákony majú svojím spôsobom limito-

vať neobmedzené práva, ktoré dala príroda každému človeku, vedú ľudí 

k tomu, aby sa vzdali časti tejto slobody a ochránili tak svoje životy. Ľudia 

tak robia činmi alebo slovami a „Tie sú potom putom, ktorým sú ľudia zvia-

zaní a zaviazaní, sila tohto puta nespočíva v jeho vlastnej prirodzenosti ... ale 

v strachu pred nejakým zlým dôsledkom pri jeho narušení“ (Hobbes 2011, 

170). V prirodzenom stave, tak ako nám ho predstavil Hobbes, však neexis-

tuje žiadna moc, ktorá by bola schopná kontrolovať dodržiavanie zákonov 

alebo nejakým spôsobom vynucovať od ľudí ich plnenie. Na základe takéhoto 

tvrdenia môžeme povedať, že v prirodzenom stave žiadne zákony neexistujú. 

Z doterajšieho usudzovania môžeme vysloviť záver, že prirodzené zákony 

v Hobbesovom ponímaní nie sú v pravom slova zmysle zákonmi, skôr ide 

o nesprávne zaužívaný termín. Hobbes v súvislosti s uvažovaním o ich záväz-

nosti ďalej píše: „Prirodzené zákony zaväzujú in foro interno, to znamená, že 

sa viažu na vnútornú túžbu, aby sa uskutočnili, avšak nie vždy in foro ex-

terno, teda, aby sa podľa nich konalo“ (Hobbes 2011, 193).  Inými slovami, 

viažu človeka len v jeho svedomí, v jeho vnútri, usudzovaní, pretože, ak by 

boli tieto zákony záväzné aj in foro externo, teda viazali by človeka aj v jeho 

činoch, v jeho praktickom konaní, musela by existovať moc, ktorá by si vynu-

covala ich plnenie a dodržiavanie, a tá v prirodzenom stave nie je prítomná. 

To znamená, ak by bol človek viazaný takýmto zákonom aj navonok, išiel by 

sám proti sebe, svojej prirodzenosti, pretože „...by sa tak zmenil len na korisť 

tých druhých a privodil by si istú záhubu v rozpore so základom všetkých 

prirodzených zákonov, smerujúcich k prirodzenému zachovaniu“ (Hobbes 

2011, 193). Napriek tomu, že ide o zákony, ktoré sú zaväzujúce len pre svedo-

mie človeka, je možné ich podľa Hobbesa porušiť aj praktickým konaním, 

ktoré by bolo v rozpore so svedomím človeka, ale zároveň v súlade so záko-

nom. Hobbes ale upozorňuje, že takéto zákony je veľmi jednoduché dodržia-

vať: „Vyžadujú totiž iba úsilie, a ten, kto sa usiluje o ich uplatnenie, ich dodr-

žiava, a ten, kto zákon dodržiava, je spravodlivý“ (Hobbes 2011, 194). Stačí 

byť na mier pripravený, stačí po ňom túžiť. Prirodzené zákony ako teorémy, 

či príkazy vyplývajúce z rozumového úsudku človeka o tom, čo by mal alebo 

nemal robiť na zachovanie svojho života, tvoria podľa Hobbesa jadro svedo-

mia človeka. Z tohto hľadiska, ale nie sú skutočnými zákonmi. Nemajú 
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žiadnu právnu silu. Samotné svedomie ešte neurobí z človeka morálnu bytosť. 

Na to je podľa Hobbesa potrebné niečo viac, ako len svedomie, ktoré ľudí 

nezaväzuje k činom. Takúto moc má podľa neho len skutočný zákon, ktorého 

plnenie a dodržiavanie je kontrolované a sankcionované spoločne ustanove-

nou autoritou. Ľudia majú strach a potrebujú záruky a istoty, lebo „...priro-

dzené zákony neposkytujú nikomu hneď ako boli poznané istotu, že budú aj 

zachovávané, preto pokiaľ nie je záruka, že druhý nezaútočí, zostáva 

každému právo zabezpečovať sa tak ako chce a vie...“ (Hobbes 1988, 172). 

Aby však prirodzený zákon mohol mať právnu silu, musel by byť totožný 

buď s Božím zákonom, alebo s občianskym zákonom, pretože len v týchto 

prípadoch je človek naozaj zaviazaný poslúchať. A teda v týchto dvoch for-

mách by sme o prirodzených zákonoch mohli hovoriť ako o zákonoch v pra-

vom zmysle slova. A Hobbes nám v Leviatanovi skutočne tieto dve možnosti 

ponúka, do akej miery sú však obe relevantné? 

V 15. kapitole Leviatana Hobbes píše: „Ak však chápeme tie isté teorémy 

ako zvestované v slove Božom, ktoré podľa práva vládne všetkému, potom sú 

zákonmi nazývané správne“ (Hobbes 2011, 195). Na inom mieste dodáva: „... 

dokonca aj nebo a zem pominú, nepominie však ani jedno ustanovenie priro-

dzeného zákona, lebo je to večný zákon Boží“ (Hobbes 2011, 309). Aká je 

úloha prirodzených zákonov ako Božích zákonov? Ak majú byť skutočne 

zákonmi, musia mať autora, v tomto prípade je to Boh a zároveň niekoho, 

komu sú určené, koho k poslušnosti zaväzujú. „Povinnosti suveréna (či je to 

panovník alebo zhromaždenie) vyplývajú z cieľa, pre ktorý mu bola zverená 

zvrchovaná moc, totiž starať sa o bezpečnosť ľudu. Na to ho zaväzuje priro-

dzený zákon a zodpovedá sa Bohu, pôvodcovi tohto zákona, a nikomu iba 

jemu“ (Hobbes 2011, 326). Ako však suverén spozná, ktorý zákon je tým 

Božím zákonom? K povahe zákonov totiž podľa Hobbesa jednoznačne patrí 

ich poznateľnosť. Aj na túto otázku nám Hobbes ponúka odpoveď: „Boh však 

svoje zákony vyhlasuje trojakým spôsobom: príkazmi prirodzeného rozumu, 

zjavením a hlasom nejakého človeka, ktorému zázrakom zabezpečil dôveru 

ostatných“ (Hobbes 2011, 383). Ak vylúčime zjavenie a hlas, pretože tieto 

spôsoby sa podľa nás týkajú viac viery ako poznania, ostane nám jeden jediný 

spôsob poznania Božích zákonov, a tým je opäť prirodzený rozum. Všetko, čo 

človek môže poznať vďaka svojmu rozumu, označil Hobbes za prirodzený 

zákon, stotožnením prirodzeného zákona a zákona Božieho sa v úvahách teda 

vraciame späť na začiatok rozpravy. Do akej miery hovoríme o skutočných 

zákonoch? Hobbes píše: „Preto ten, komu Boh nadprirodzene nezjavil, že sú 
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to jeho zákony, ani že poslal tých, čo ich zverejnili, je zaviazaní na poslušnosť 

voči nim len autoritou toho, ktorého príkazy už silu zákonov majú...“ (Hobbes 

2011, 416). Jediný, kto môže zaviazať ľudí k poslušnosti voči Božím záko-

nom, je opäť len suverén, ktorého si ľudia ustanovili. Môže tak urobiť pri 

vydávaní občianskych zákonov. Teda len suverén môže autorizovať Božie 

zákony ako pozitívne zákony, v takom prípade budú ľudia zaviazaní poslú-

chať ich. V 43. kapitole Leviatana Hobbes konštatuje: „Božie zákony nie sú 

teda nič iné ako prirodzené zákony, z ktorých hlavný je ten, že nesmieme zne-

uctiť svoju vieru. Čiže prikázanie poslúchať svojich občianskych suverénov, 

ktorých sme nad sebou vzájomnou dohodou ustanovili. A tento Boží zákon, 

prikazujúci poslušnosť občianskemu zákonu, prikazuje vo svojom dôsledku 

poslušnosť všetkým biblickým predpisom, ktoré sú zákonom iba tam, kde ich 

ako zákon vyhlásil občiansky suverén, inde sú len radou, ktorej môže človek 

na vlastné riziko odoprieť poslušnosť bez toho, aby konal protiprávne“ (Hob-

bes 2011, 600). Z uvedeného vyplýva, že Božie zákony, presne tak isto ako 

prirodzené zákony, nemajú podľa Hobbesa žiadnu právnu silu, nie sú zaväzu-

júce, a ak sa človek rozhodne neposlúchnuť ich, alebo lepšie povedané neak-

ceptovať ich ako zákon, nie je možné nahliadať na neho ako na protiprávne 

konajúceho, teda nebude nijakým spôsobom ani sankcionovaný. Zákonom 

v pravom slova zmysle sa stávajú len v prípade, že budú súčasťou občian-

skych zákonov vyhlásených suverénom. A ľudia budú na ne nazerať ako na 

Božie zákony len očami suveréna, inými slovami, suverén rozhodne o tom, 

ktoré zákony dostanú prívlastok „Božie“. Tak v konečnom dôsledku ich auto-

rom bude suverén a nie Boh. 

Tretí spôsob, ktorým Hobbes uvažuje o prirodzených zákonoch je 

rozpracovaný v 26. kapitole Leviatana, v nej ich stotožňuje so zákonmi 

občianskymi: „Prirodzené zákony, ktoré spočívajú na rovnosti, spravodlivosti, 

vďačnosti a iných morálnych cnostiach od nich závislých, nie sú totiž 

v prirodzenom stave zákony, ale vlastnosti, ktoré robia človeka spôsobilým na 

mier a poslušnosť. Len čo je raz štát ustanovený, potom sú to skutočné zá-

kony, dovtedy však nie. A pretože sú to príkazy štátu, sú to aj občianske zá-

kony...“ (Hobbes 2011, 299). Hobbes tvrdí, že ľudia môžu mať síce vedomosť 

o tom, ako by mali konať tak, aby konali spravodlivo, ale v praktickom živote 

tak nebudú konať dovtedy, kým nebude stanovený trest za porušovanie týchto 

pravidiel, iba tak budú mať totiž istotu, že sa podľa týchto pravidiel budú 

správať aj ostatní. Toto je v Hobbesovej koncepcii úloha občianskych 

zákonov, ktoré ako jediné majú aj záväznosť in foro externo, vydáva ich suve-
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rén, ktorého si ľudia ustanovili, a preto sú zaviazaní poslúchať jeho príkazy. 

V rámci vzťahu prirodzený zákon – občiansky zákon, hovorí Hobbes o recip-

rocite, tak ako je prirodzený zákon súčasťou občianskeho zákona, tak je aj 

občiansky zákon súčasťou prirodzeného zákona. „Občiansky a prirodzený 

zákon nie sú rôzne druhy zákonov, ale rôzne súčasti jedného zákona, pričom 

jedna časť písaná, sa nazýva občiansky, a druhá, nepísaná, prirodzený zákon“ 

(Hobbes 2011, 300). Občianske zákony vydáva suverén a ich úlohou je 

obmedzenie, limitovanie absolútnej slobody, ktorou disponuje od prírody 

každý človek: „A zákony sa na svete neobjavili na nič iné, než na obmedzova-

nie prirodzenej slobody jednotlivcov, aby si navzájom nemohli škodiť...“ 

(Hobbes 2011, 300). Stotožnenie prirodzených zákonov so zákonmi občian-

skymi je podľa nášho názoru prípad, v ktorom ako jedinom môžeme na 

prirodzené zákony nahliadať ako na skutočné zákony, len v tomto prípade 

totiž nadobúdajú aj právnu silu, len takýmto spôsobom skutočne existujú. Ale 

v rámci štátu ich už reflektujeme ako zákony pozitívne. Prirodzené zákony sú 

podľa Hobbesa skôr morálne zákony, „Sú to mravné cnosti ako spravodlivosť, 

rovnosť a všetky návyky mysle, ktoré vedú k mieru a dobročinnosti“ (Hobbes 

2011, 316). Ale keďže sú to len „stavy mysle“, nemôžu byť vnímané ako 

zákony v pravom zmysle slova, nemôžu teda ani reálne existovať. 
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MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ AKO KĽÚČOVÁ 
KOMPETENCIA RECIPIENTA 

 

Jalal Al-Ali 
 
 

Media Literacy as a Core Competence of Recipient 

Abstract: In the author´s focus is the problem of media literacy as one of the core 

competencies that must be developed now in the educational process regardless of 

specializations. That responsibility, therefore, becomes important also in education 

for citizenship. 
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Problém mediálnej gramotnosti je aktuálny najmä v súčasnej informačnej 

spoločnosti. Jeho prvá definícia sa objavila na konci 20. storočia. Odvtedy 

tento pojem prešiel viacerými zmenami. Pojem mediálna gramotnosť (media 

literacy) sa aj v súčasnosti stáva predmetom diskusie. Diskusie sa zameria-

vajú na to, do akej hĺbky by sa mala mediálna gramotnosť týkať mediálnych 

obsahov, tvorby, recipientov alebo na to, či je vhodné vytváranie vlastných 

obsahov. Problémom sa tiež stáva, ako hodnotiť úroveň mediálnej gramot-

nosti, aká je minimálna úroveň a i. V súčasnosti si stále častejšie uvedomu-

jeme, že problém nie je v nedostatku informácií, ktoré ponúkajú médiá, 

problémom sa stáva „schopnosť vyhľadávať, a identifikovať v médiách tie 

informácie, ktoré mladému človeku umožnia úspešne sa začleniť do spolo-

čenského, študijného a neskôr pracovného života, efektívne komunikovať 

s rovesníkmi i dospelými členmi komunity, rozlišovať príležitosti pre osobný 

rozvoj...“ (Vrabec 2007, 1). Pojem mediálna gramotnosť sa niekedy chápe 

ako synonymum mediálnej výchovy, inokedy sa chápe ako schopnosť, zruč-

nosť, resp. kľúčová kompetencia, ktorej cieľom „ako kľúčovej kompetencie 

potrebnej pre život v informačnej a znalostnej spoločnosti by mal byť rozvoj 

schopnosti orientovať sa v najrôznejších mediálnych obsahoch a faktoroch 

ovplyvňujúcich ich vznik a pôsobenie na publikum“ (Vrabec 2007, 1). 

Prvá definícia mediálnej gramotnosti vznikla v r. 1992 v rámci National 

Leadership Conference on Media Lireracy. D. Considine definoval mediálnu 

gramotnosť ako „schopnosť pristupovať, analyzovať, hodnotiť a komuniko-
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vať správy v rôznych formách“ (Considine 2000, 12). Niektoré z definícií 

mediálnej gramotnosti sú výchovne zamerané, napríklad G. Ferrington, ve-

dúci Média Literacy Online Project, definuje mediálnu gramotnosť ako „ob-

lasť výskumu zaoberajúcu sa napomáhaním mládeži chápať úlohu médií 

v bežnom živote a prispievať k hodnoteniu mediálnych vplyvov na osobné 

potreby, výber a rozhodnutia“ (Ferrington 1985, 10). Ďalšia definícia stavia 

do popredia tzv. občiansky prístup, t. j. zdôrazňuje mediálny obsah a jeho dô-

sledky pre jednotlivca. S takouto definíciou prišiel vedúci katedry Mediálnej 

komunikácie Websterskej univerzity, profesor A. Silverblatt, ktorý mediálnu 

gramotnosť definoval pomocou cieľov, ktoré má dosiahnuť: „ide o schopnosť 

lepšie porozumieť informáciám prepravovaným kanálmi masovej komuniká-

cie – tlačou, fotografiou, filmom, rozhlasom a televíziou a uskutočniť zdravú 

nezávislosť od prenikavého vplyvu médií a vytvoriť si vlastný názor na dôle-

žité záležitosti“ (Silverblatt 2000, 8). V tejto definícii sa zdôrazňuje ne-

vyhnutnosť mediálnej slobody v zmysle možnosti oslobodiť sa od efektov 

a vplyvov, ktoré majú médiá na človeka. 

Podľa J. Pottera mediálna gramotnosť poskytuje: „uhol pohľadu, z ktorého 

sme vystavení vnímaniu samých seba vo vzťahu k médiám a interpretovaniu 

obsahu správ, s ktorými sa stretávame. Vysoko mediálne gramotní jedinci sú 

schopní umiestniť mediálny obsah (správu) do kontextu vysoko prepracova-

nej poznatkovej štruktúry a sú schopní mnohodimenzionálnej interpretácie 

akéhokoľvek obsahu. Táto schopnosť im dáva možnosť výberu spomedzi 

viacerých možných významov“ (Potter 2001, 45). Táto definícia patrí medzi 

najaktuálnejšie a podľa viacerých odborníkov na mediálnu gramotnosť za 

najperspektívnejšiu. 

Zaujímavá je aj definícia mediálnej gramotnosti, ktorá je oficiálne prijatá 

ministerstvom školstva v Ontariu pod názvom Media Literacy Resource Gu-

ide, ktorá kladie dôraz na rozdiel od predchádzajúcich definícií, na pochope-

nie mediálnych produktov, potešenie z nich a tiež na tvorivé vytváranie vlast-

ných obsahov. „Výchova k mediálnej gramotnosti sa zaoberá napomáhaním 

študentom v tvorbe informovaného a kritického chápania podstaty masmédií, 

techník, ktoré používajú a ich dopadu. Konkrétne, ide tu o vzdelávanie, ktoré 

si dáva za cieľ umožniť u študentov pochopenie a potešenie z toho, ako médiá 

pracujú, ako produkujú význam, ako sú organizované a ako konštruujú ob-

jektívnu realitu. Takisto si kladie za cieľ poskytnúť študentom schopnosti 

vytvárať mediálne produkty (diela)“ (Media Literacy 2004, 5). 
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Mediálna gramotnosť sa považuje za jednu z kľúčových kompetencií. 

Vo všeobecnosti sa definuje ako súbor zručností a schopností, ktoré ovplyv-

ňujú proces komunikácie a zároveň sú predpokladom zodpovedného využíva-

nia médií a prístupu k nim. Súvisia s prístupom k médiám, ich kritickým hod-

notením, analýzou a tvorivým využívaním médií v prospech subjektu. Táto 

kompetencia posilňuje kritické myslenie a vytvára predpoklady pre kreatívne 

riešenie problémov. Získané vedomosti a zručnosti sú nevyhnutné na to, aby 

sa jednotlivci dokázali začleniť do procesu inovácií a využívali výhody infor-

mačnej spoločnosti nezávisle od vzdelania, veku, zdravotného stavu, etnickej 

alebo konfesionálnej príslušnosti. Mediálna gramotnosť má multidimenzio-

nálny charakter a jej jednotlivé prvky môžeme identifikovať vo väčšine kom-

petencií zahrnutých v referenčnom rámci Odporúčania č. 2006/962/ES, ktorý 

prijal Európsky parlament a Rada 18. decembra 2006. V referenčnom rámci 

sa vydeľuje osem kľúčových kompetencií (Odporúčanie európskeho parla-

mentu, 2006, 4): 

• komunikácia v materinskom jazyku, 

• komunikácia v cudzích jazykoch, 

• matematická kompetencia, 

• základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, 

• digitálna kompetencia, 

• naučiť sa učiť, 

• spoločenské a občianske kompetencie, 

• kultúrne povedomie a vyjadrovanie. 

Okrem tohto Odporúčania existujú aj iné dokumenty, ktoré implicitne 

alebo explicitne reagujú na problémy týkajúce sa mediálnej gramotnosti. Spo-

menieme len niektoré. 

V Európskej charte pre mediálnu gramotnosť je uvedené, že sa zaviazala 

k presadzovaniu a rozvoju mediálnej gramotnosti v Európe, konkrétne dôraz 

bude klásť na zvýšenie povedomia verejnosti o mediálnej gramotnosti vo 

vzťahu k médiám, komunikácii, informáciám a prejavu. Zaväzuje sa, že bude 

obhajovať význam mediálnej gramotnosti vo vzdelávacej, kultúrnej, politic-

kej a iných oblastiach, a tiež bude „podporovať zásadu, že každý európsky 

občan akéhokoľvek veku by mal mať možnosť... rozvíjať zručnosti a vedo-

mosti potrebné k zvýšeniu potešenia, porozumenia a skúmania médií“ (Eu-

rópska charta, 2006, 1). Európska charta podporuje aj výskum zameraný na 

pochopenie podstaty a významu mediálnej výchovy, rozpracovanie 
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pedagogických materiálov zameraných na aplikovanie mediálnej výchovy do 

výchovno-vzdelávacieho procesu, a tiež sa zameriava  na hľadanie kritérií 

hodnotenia úrovne mediálnej gramotnosti. Podľa tohto dokumentu je me-

diálne gramotný človek schopný: „...používať mediálne technológie efektívne 

k prístupu, zhromažďovaniu, obnovovaniu a zdieľaniu obsahu tak, aby uspo-

kojil svoje individuálne a skupinové potreby a záujmy; nadobúdať prístup 

a realizovať informovaný výber zo širokej škály mediálnych foriem a obsa-

hov z rozdielnych kultúrnych a inštitucionálnych zdrojov; porozumieť tomu, 

ako a prečo sú mediálne obsahy vytvárané, ako aj s nimi súvisiaci technický, 

právny, ekonomický a politický kontext; kriticky analyzovať techniky, jazyk 

a konvencie používané v médiách a význam ich posolstiev; používať médiá 

tvorivo na vyjadrenie a komunikovanie myšlienok, informácií a názorov; 

identifikovať, zabrániť, alebo odmietnuť mediálne obsahy a služby, ktoré 

môžu byť nežiaduce, urážlivé, pohoršujúce a škodlivé; efektívne používať 

médiá na uplatňovanie demokratických práv a občianskych slobôd“ (Európ-

ska charta 2006, 1). 

Postavenie jedinca sa v súčasnosti aktuálne spája s jeho vedomosťami, 

zručnosťami a kompetenciami, pričom sa vychádza z toho, „že zmeny, ktoré 

podnecujú v súčasnosti pokrok, zlepšili prístup každého človeka k informá-

ciám a vedomostiam, ale zároveň dali na zváženie, ako je potrebné upraviť 

požadované zručnosti a pracovné modely. Týmto trendom sa zvýšila neistota 

všade naokolo a u niektorých vďaka nemu vznikla neprípustná situácia 

diferencie. Pozícia každého jedinca v spoločnosti bude čoraz viac určovaná 

na základe jeho vedomostí, ktoré si nadobudol“ (Biela kniha Európskej 

komisie 2002, 1). Hoci Biela kniha Európskej únie neposkytuje vyčerpáva-

júce odpovede na otázky, ktoré predkladá, predsa len dáva odporúčania na 

riešenie vybraných problémov. Takýmto problémom sa stáva význam a vý-

hody  široko orientovaných vedomostí, ktoré sa v súčasnej spoločnosti tak 

preferujú: „V spoločnosti, v ktorej bude musieť jedinec pochopiť komplex-

nosť situácií, ktoré sa objavujú nepredvídateľne, a v ktorej bude tiež zapla-

vený obrovským množstvom rôznych informácií, môže nastať hrozba objave-

nia sa trhliny medzi jedincami, ktorí ich dokážu interpretovať, tými, ktorí ich 

dokážu len používať a tými, ktorí nedokážu ani to. Inými slovami,  medzi 

tými, ktorí vedia a tými, ktorí nevedia“ (Biela kniha Európskej komisie 2002, 

2). Vychádzajúc z hore uvedeného nás neprekvapuje fakt, že budúca spoloč-

nosť je v tomto dokumente zadefinovaná ako „učiaca sa“ spoločnosť. 
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Medzi mnohými zmenami, ktoré sa uskutočňujú v súčasnosti v európ-

skych krajinách sú podľa Bielej knihy tri hlavné (Biela kniha Európskej 

komisie 2002, 1):  

 dopad informačnej spoločnosti – transformuje sa podstata práce a orga-

nizácia výroby, rutinné a opakujúce sa úlohy sú vytláčané autonómnej-

šími a variabilnejšími činnosťami, a tak sa: „zvyšuje úloha ľudského 

faktora, ale na druhej strane je pracovník viac ohrozený zmenami, keďže 

sa stáva skutočným jednotlivcom v rámci komplexnej siete. Preto sa 

každý musí prispôsobiť nielen novým technickým prostriedkom, ale tiež 

zmeneným pracovným podmienkam“. 

 dopad internacionalizácie – internacionalizácia rúca hranice medzi trhmi 

práce a zužuje globálny pracovný trh, zdôrazňuje sa potreba otvoriť sa 

svetu a súčasne sa podčiarkuje dôležitosť ochrany európskeho sociál-

neho modelu, čo vo všeobecnosti znamená: „základné zvýšenie úrovne 

kvalifikácií tak, aby sa sociálne rozpory ďalej neprehlbovali a nerozširo-

vali pocity neistoty“. 

 dopad vedeckého a technického sveta – rozvoj vedeckých poznatkov, ich 

aplikácia a tiež nárast sofistikovaných výrobkov priniesli paradox, ktorý 

spočíva v tom, že napriek nespochybniteľnému vedeckému a technic-

kému prínosu narastajú v spoločnosti obavy a pocit znepokojenia, pre-

tože oni sami osebe ešte nie sú zárukou šťastného a zdravého života 

a tiež nedokážu vyriešiť protiklad medzi princípom slobody a rovnosti.
1
 

Biela kniha Európskej únie nezabúda ani na vzťah mládeže k mediálnemu 

prostrediu, pričom v súvislosti s participáciou mladých na spoločenských 

problémoch zdôrazňuje aktívne používanie nových komunikačných prostried-

kov, „ktoré lepšie vyhovujú požiadavkám na participáciu, ktorej charakter sa 

postupne presúva od kolektívnej participácie k viac individuálnym formám“ 

(Biela kniha Európskej komisie 2002, 35). Týmto nadväzuje na tzv. Grun-

waldskú deklaráciu
2
, ktorú prijalo UNESCO v roku 1982. Ide o dokument, 

v ktorom sa zdôrazňuje nevyhnutnosť pripravovať mladých ľudí na život 

s médiami, na ich dopad a vplyvy. Tak sa do centra záujmu dostal problém 

mediálnej gramotnosti, ktorý bol dovtedy len parciálnou záležitosťou. 

                                                 
1  Pozri: (Fukuyama 2002) 
2  Pozri: (Grunwald Declaration on Media Education 1982) 
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Problém mediálnej gramotnosti sa spája so zdravým vývojom mladých 

ľudí, s ich znalosťami, zručnosťami a postojmi a tiež neodňateľnými právami. 

V Dohovore o právach dieťaťa v článku 13 sa píše o práve detí a mládeže na 

slobodu vyjadrovania. Práve sloboda vyjadrovania je nevyhnutnou súčasťou 

mediálnej gramotnosti: „toto právo zahŕňa slobodu vyhľadávať, prijímať 

a rozširovať informácie každého druhu bez ohľadu na hranice, či už ústne, 

písomné alebo tlačou prostredníctvom umenia alebo inými prostriedkami 

podľa voľby dieťaťa“ (Dohovor o právach dieťaťa 1989, 12). Podobne aj 

v článku 17 sa kladie dôraz na právo mať prístup k médiám ako zdrojom 

informácií, ktoré majú byť: „z rôznych národných a medzinárodných zdrojov, 

predovšetkým takých, ktoré sú zamerané na rozvoj sociálneho, duchovného 

a mravného blaha dieťaťa a tiež jeho telesného a duševného zdravia“ (Doho-

vor o právach dieťaťa 1989, 20). Aj vďaka týmto zdrojom môžu mladí ľudia 

participovať na živote spoločnosti. 

Mediálna gramotnosť je nevyhnutnou súčasťou mediálnej výchovy, ktorá 

má na Slovensku v porovnaní s ostatnými štátmi (USA, Španielsko, Škótsko, 

Nemecko, Francúzsko) len krátku históriu
3
. M. Brestovanský píše: „Najjed-

noduchšie by sme mohli mediálnu výchovu definovať ako výchovu k mediál-

nej gramotnosti... Predstavuje teda systematickú snahu zvyšovať spoločenské 

povedomie o médiách a mediálnom obraze sveta... Má teda dva základné 

ciele: vypestovať u človeka schopnosť kritickej reflexie médií a zároveň pri-

praviť jednotlivca na samostatné využívanie médií“ (Brestovanský 2010, 16). 

V roku 1997 bolo zriadené ministerstvom kultúry SR Mediálne infor-

mačné centrum, výsledkom jeho činnosti bola publikácia Mediálna výchova 

(1999). Základ koncepcie mediálnej výchovy na Slovensku tvoria dva hlavné 

dokumenty: Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte 

celoživotného vzdelávania a správa Mediálna výchova ako nepovinný a voli-

teľný predmet na základných školách a osemročných gymnáziách. V škol-

skom roku 2005/2006 sa začalo experimentálne overovanie nepovinne voli-

                                                 
3 „Ang. výraz media education je v niektorých prípadoch používaný aj v zmysle vyučova-

nia v rámci štúdia príslušnom študijnom odbore, ktorý u nás zastrešujú umelecké školy 

alebo fakulty masmediálnej komunikácie (pre tento pojem sa však zasa častejšie používa 

termín media studies). Media literacy education je potom ekvivalent našej mediálnej vý-

chovy (výchovy k mediálnej gramotnosti). Užší, ale tiež používaný ekvivalent, je moving 

image education (al. film education)..., ktorý zahŕňa výchovu k porozumeniu televízii a 

filmovej produkcii. Aj v anglicky hovoriacich krajinách však prebieha (niekedy veľmi 

tvrdý) dialóg o týchto základných pojmoch“ (Brestovanský 2010, 16). 
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teľného predmetu mediálna výchova na niekoľkých vybraných základných 

školách a osemročných gymnáziách (projekt Štátneho pedagogického ústavu). 

V roku 2007 sa na Slovensku uskutočnil výskum zameraný na úroveň mediál-

nej gramotnosti mladých ľudí pod názvom Mládež a médiá (terénny zber dát 

uskutočnila Agentúra sociálnych analýz ASA, s.r.o. na vzorke mladých ľudí 

vo veku od 13-22 rokov (vysokoškolákov, stredoškolákov a žiakov základ-

ných škôl). Cieľov výskumu bolo hneď niekoľko: zistiť, koľko času trávia 

mladí sledovaním médií a ako kvalitne s nimi pracujú; o aké typy mediálneho 

obsahu sa zaujímajú, či dokážu robiť selekciu a využívať vybrané obsahy pre 

svoje individuálne potreby; či diskutujú o mediálnom obsahu doma, v škole, 

medzi vrstovníkmi; či dokážu využívať mediálne technológie a či dokážu 

kriticky narábať s informáciami, ku ktorým sa prostredníctvom médií dostanú 

(Vrabec 2007). Postupne sa stala mediálna výchova na základných a stred-

ných školách prierezovou témou (Brestovanský 2010, 27-33). Podobne ako 

v zahraničí (USA, Kanada, Španielsko, Škótsko, Nemecko, Francúzsko a i.) 

aj na Slovensku prešli názory na mediálnu výchovu vývojom od protekcio-

nistických tendencií „chrániť pred médiami a ich vplyvom“ ku skúmaniu 

a vysvetľovaniu sveta médií, k aktívnemu postoju k nim. Podľa D. Buckin-

ghama (1991) je protekcionistický prístup zdôvodňovaný trojako (Brestovan-

ský 2010, 19): 

1. „morálnou panikou“ (moral panic) – médiá sa stávajú nositeľmi morál-

neho rozvratu, 

2. závislosťou na sledovaní TV (plug-in drug) – médiá spôsobujú zmeny 

životného štýlu detí,  

3. „priemyslom pretvárajúcim svedomie“ (consciousness industry) – 

televízia neustálym opakovaním a prezentovaním mediálnych výtvorov 

nás pripravuje byť konzumentmi tovarov a módnych noviniek (Buc-

kingham 1991, 12-35). Z hľadiska tohto prístupu majú médiá nega-

tívny vplyv na človeka, a preto je nevyhnutné ochrániť ho. Okrem toh-

to prístupu, resp. modelu sa zvykne vydeľovať tzv. model povzbudzo-

vania, t. j. aktívneho rozhodovania sa pre médiá a ich obsahy. Tento 

model vychádza primárne z reakcií človeka a nie vonkajších podnetov, 

ako prvý model. Súčasťou tohto modelu je rozpoznať hlavné myš-

lienky mediálneho obsahu, interpretovať ich, rozpoznať symboliku, 

rozlíšiť fakt od názoru, identifikovať stereotypy atď., t. j. formovať si 

aktívny postoj k médiám. 
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Na záver môžeme konštatovať, že mediálna gramotnosť sa chápe ako 

kompetencia prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu me-

diálnych obsahov. Ide o komplexný systém vedomostí, skúseností a zručností, 

ktorý „umožní človeku efektívne narábať s mediálnou produkciou“ (Turan – 

Bratská 2004, 479) a ako taká sa mediálna gramotnosť stáva nevyhnutnou 

súčasťou mediálnej výchovy. 
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Abstrakt: V centre pozornosti autora je problém mediálnej gramotnosti ako jednej 

z kľúčových kompetencií, ktorú je nevyhnutné rozvíjať v súčasnosti v edukačnom pro-

cese nezávisle od aprobácií. Táto kompetencia sa stáva dôležitou aj vo výchove 

k občianstvu. 
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ZMYSEL VÝCHOVY K TRADÍCIÁM 
 

Kristína Jakubovská 

 

Reason of Education towards Traditions 

Abstract: One of the actual education challenges is education towards traditions, the 

main role of which is learning about cultural heritage of our ancestors and, conse-

quently, developing the regional and national identity of elementary and high school 

students so that they can face intense globalisation and intercultural communication 

of the modern society. The author of the article points at importance of integrating 

this process within education at elementary and high schools and deals with its 

practical aspects. She explains that, even nowadays, cultural tradition plays some 

vital roles (identification, differential, integration, normative). Cultural traditions 

revitalisation in practice stimulates many revitalisation processes in the local commu-

nity, as well as, leads to increase in tourism potential of local and regional tourist 

destinations. 

Keywords: education towards traditions, educational process, cultural traditions 

revitalisation, tourism development 

 

1 Miesto kultúrnych tradícií v 21. storočí 

 

Výchova a vzdelávanie sú integrálnou súčasťou našich životov a základných 

sociokultúrnych procesov (socializácia, enkulturácia). Zabezpečujú zachova-

nie a ďalší rozvoj sociokultúrneho systému, plnohodnotné začlenenie sa 

jednotlivca do spoločnosti a jeho realizáciu sa v nej. Úlohou vzdelávacieho 

systému je kvalitná príprava detí a mládeže, ktorá sa zameriava na získanie 

cenných vedomostí, rozvíjanie schopností a zručností študentov, prípravu na 

životnú prax, formovanie budúcich uvedomelých občanov, ktorí doplnia ľud-

ský kapitál štátu a národa. Vzdelávanie sleduje záujmy jednotlivcov, ale pre-

dovšetkým spoločnosti ako celku. Za obdobie posledných desaťročí podstúpil 

vzdelávací proces v rôznych krajinách výrazné zmeny. Prehodnocuje sa úloha 

škôl a vzdelávacie stratégie, ktoré reagujú na aktuálne kultúrno-spoločenské 

výzvy (globálne, medzinárodné, národné, regionálne) ako napríklad multikul-

túrnosť, intenzívna globalizácia, digitalizácia spoločnosti a zavádzanie no-

vých technológií, ekologická kríza a i.. Vytvárajú sa koncepty modernej školy 

21. storočia, ktorá sa snaží priniesť rovnováhu medzi teóriou a praxou, roz-
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víjať kreatívny potenciál študentov, učiť hrou, efektívne rozvíjať kompetencie 

študentov, revitalizovať a modernizovať školské zariadenia smerom k mies-

tam s domácou, priateľskou atmosférou, stimulujúcim výkon a participáciu 

študentov. S intenzívnou globalizáciou sa stáva aktuálnou potreba ochrany 

vlastnej kultúry a výchova k nej (Jakubovská 2008). Zvyšujúci sa záujem 

o vlastné kultúrne tradície a ich revitalizácia sú súčasťou procesu regionalizá-

cie, prebiehajúceho paralelne s globalizácou, ktorá ho vyvolala. V nasledov-

nom príspevku sa budeme zaoberať problematikou výchovy k tradíciám. 

V čom spočíva jej význam, aký cieľ by mala sledovať a aké mať formy 

v praxi? 

Na úvod našich úvah by sme mali priblížiť miesto kultúrnej tradície 

v modernej dobe a funkcie, ktoré plní, čím zodpovieme na otázku, prečo by sa 

mala výchove k tradíciám venovať zvýšená pozornosť a mala by sa imple-

mentovať na základných a stredných školách. Kultúrne tradície nepredstavujú 

len historicky zdedené formy sviatkovania významných kalendárnych obyča-

jov, resp. momentov z histórie národa. Aj v súčasnej dobe sú všade prítomné, 

predstavujú neoddeliteľnú súčasť kultúry každého spoločenstva. Prelínajú sa 

jeho materiálnou, duchovnou a sociálnou kultúrou (ľudové staviteľstvo, gas-

tronómia, folklór, umenie, spôsob života, estetické a mravné normy, svetoná-

zor, ľudová múdrosť atď.). Pojem kultúrna tradícia môžeme chápať v dvoch 

rovinách. Ako proces medzigeneračnej transmisie kultúrnych hodnôt spolo-

čenstva a súčasne ako obsah tohto procesu v podobe jednotlivých kultúrnych 

tradícií (Hanus 1997, 262). 

Kultúrna tradícia je nevyhnutným predpokladom existencie kultúr, ich 

kontinuity, a tým zachovania kultúrnej plurality. Je integrujúcim, identifikač-

ným a stabilizačným faktorom spoločenstva, v ktorého vývoji môžeme sledo-

vať kontinuitu kultúry z minulosti, cez prítomnosť, do budúcnosti. L. Hanus 

kultúru a tradíciu navzájom prepája ako vzájomné druhé aspekty. Poukazuje 

na to, že „bez tradície by nebola možná ani kultúra ani história“ (Hanus 1939, 

435). Vysvetľuje tiež, že pojem tradícia je staršieho dáta ako pojem kultúra. 

Pochádza zo staroveku (lat. tradere) a vyjadruje veľkú hodnotu, akt 

odovzdávania nejakého obsahu ďalej (Hanus 1997, 262). Iný pohľad na tradí-

ciu má A. Giddens, ktorý ju považuje za produkt modernity. Podľa jeho 

názoru v stredoveku ešte neexistovala všeobecná predstava tradície, nakoľko 

tradícia a obyčaj boli vo vtedajšej spoločnosti všadeprítomné (Giddens 2000, 

55). V tejto súvislosti môžeme spomenúť, že kultúrne tradície sa často chápu 

primárne v kontexte tradičnej kultúry spoločenstiev (formujúcej sa prevažne 
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v agrárnom prostredí). Kultúrna tradícia je, avšak, širší pojem. Je neustále 

prebiehajúcim aktom kultúrnej transmisie a spredmetňuje sa aj do podoby 

novodobých, postindustriálnych tradícií, novších vrstiev transmitovaných 

kultúrnych vzorov. 

Kultúrna tradícia plní mnohé významné funkcie v spoločnosti. Pri hlbšom 

štúdiu tradícií sa odkrývajú ich mnohé kontexty a vplyv na viaceré oblasti 

života v spoločnosti. Je dôležité, aby sa správne rozpoznával ich potenciál 

a využíval pri pozitívnom formovaní a rozvíjaní spoločnosti. 

 

2 Identita a politický potenciál tradícií 
 

Ľudia prijímajúci a identifikujúci sa prostredníctvom určitých tradícií si uve-

domujú vzájomnú spätosť a súčasne odlišnosť od iných. Tradície majú výz-

namnú identifikačnú, diferenciačnú a integratívnu funkciu. Zjednocujú prí-

tomné generácie ľudí s ich predkami a budúcimi potomkami. Uvedomenie si 

spoločného pôvodu a identity stálo na počiatku formovania rodov, kmeňov, 

neskorších národov a národných štátov. Ich vplyv sa prejavuje na úrovni ko-

lektívu a tiež jednotlivcov. Jednota spoločenstva a jeho pripravenosť chrániť 

svoju kultúru sú podstatou politického potenciálu, ktorý prinášajú tradície. 

Silná národná a kultúrna identita, poznanie vlastnej kultúry sú nevyhnutným 

predpokladom zachovania národa a štátu. Politická manipulácia s kultúrnou 

tradíciou je významným nástrojom podmaňovania si iného národa. Jej cieľom 

je úplná asimilácia a transformácia jeho identity z vlastnej na identitu doby-

vateľa, resp. oslabenie jeho identity za súčasného oslabenia jeho politickej 

a vojenskej sily (naštrbenie jednoty podrobeného obyvateľstva, jeho motivá-

cie k boju za vlastný národ, kultúru, vlasť; hrdinskosti). Paralelne s deštruk-

ciou kultúry podrobeného národa prebieha implementácia prvkov kultúry do-

byvateľa. Manipulácia s kultúrnou tradíciou nadobúda rozličné formy (lik-

vidácia jazyka, vykorenenie pôvodného náboženstva a násilné presadzovanie 

náboženstva vládnuceho národa, zmeny tradičného spôsobu života, odevu, 

formovanie negatívneho vzťahu k vlastnej kultúre, manipulácia s verejnou 

mienkou a mentalitou ľudí a i.). Na tieto účely sa zneužíva aj školské prostre-

die, ktoré zohráva dôležitú úlohu pri socializácii mladších generácií. 

Ako príklad politickej manipulácie by sme mohli uviesť likvidáciu ukra-

jinskej kultúry v období nadvlády cárskeho Ruska a po vzniku ZSSR. Likvi-

doval sa jazyk (vylúčenie písmena G z ukrajinskej abecedy, čím zaniklo 
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veľké množstvo slov reflektujúcich sociokultúrnu realitu; úmyselné pridáva-

nie ruských predpôn a prípon k ukrajinským koreňom slov, ktorého cieľom 

bolo pripodobniť ukrajinčinu k ruštine a následne prezentovať ukrajinský ja-

zyk ako dialekt ruského), kultúra (preberanie a privlastňovanie si ukrajin-

ských motívov, piesní, histórie, etnonymu, likvidácia kozáckej tradície, zákaz 

vyučovania systémov boja hopak, spas a i.), formoval sa obraz Ukrajincov 

ako slabých rojkov, z národných hrdinov vytvárali nepriateľov sovietskej 

vlasti, čoho dôsledkom je aj v súčasnosti aktuálne podceňovanie vlastnej kul-

túry, v hraničných prípadoch až odpor k nej (tzv. ukrajinofóbia). 

Ako príklad revitalizačných snáh obyvateľstva, ktoré v minulosti čelilo 

silnej represívnej a asimilačnej politike, by sme mohli uviesť projekty realizo-

vané pre pôvodné obyvateľstvo Spojených štátov. Revitalizácia ich kultúr-

nych tradícií sa realizuje okrem iného tiež formou pobytov v táboroch vo voľ-

nej prírode, v ktorých sa mládež oboznamuje s tradičným spôsobom života, 

svetonázorom, duchovnými hodnotami a výrobnými technológiami. Tábory 

umožňujú úplné pohrúženie sa do tradičnej kultúry ich predkov a zlepšujú 

komunikáciu medzi členmi rôznych generácií. Napríklad Gaalee’ya Spirit 

camp realizuje mládežnícke tábory, tábory pre starších, duchovné tábory, 

vzdelávacie a jazykové workshopy. Vyučuje praktické zručnosti pôvodného 

indiánskeho obyvateľstva ako napríklad zber bobúľ, jazda so psím záprahom, 

príprava pascí na lov, výroba bubnov, rozprávanie príbehov a i. (Pilgrim, 

Samson – Pretty 2009, 17). Ďalším príkladom je revitalizácia ukrajinskej 

bojovej kultúry a kozáckej tradície, ktorú môžeme momentálne sledovať na 

Ukrajine. U mladšej generácii rozvíja záujem o vlastnú históriu, kultúru, ich 

identitu a národnú hrdosť a z dlhodobého hľadiska povedie k zvýšeniu poli-

tického a vojenského potenciálu krajiny. 

 

3 Mravný a axiologický kontext tradícií 
 

V procese socializácie sa členovia spoločenstva oboznamujú s tradičnými 

hodnotami a kultúrnymi vzormi svojej kultúry, ktoré následne formujú ich 

správanie a harmonizujú medziľudské vzťahy. V tradíciách sa kóduje vzťah 

človeka k človeku, človeka k prírode, k Bohu, svetu, práci, umeniu, pravde 

a dobru. V tradičnom agrárnom prostredí kultúrne tradície determinovali sprá-

vanie jednotlivca vo veľkej miere. Zasahovali do všetkých oblastí jeho čin-

nosti a myslenia. Mali väčšiu formálnu záväznosť na rozdiel od modernej 



Zmysel výchovy ku tradíciám 

197 

doby, svoju ustálenú formu a tradičné komunity zabezpečovali konformné 

správanie svojich členov prostredníctvom uplatňovania nástrojov formálnej 

a neformálnej sociálnej kontroly. V súčasnosti čelí globálne spoločenstvo vý-

raznému relativizmu v oblasti hodnôt a morálky v súvislosti s odklonom od 

tradičných hodnôt. Dichotómia morálne – nemorálne ustupuje dichotómii 

zákonné – protizákonné. Konanie v súlade so zákonom štátu ale nie je záru-

kou mravnosti ľudského správania, pretože zákon nepostihuje všetky životné 

situácie, je veľmi generalizovaný a jeho podstatou je vymedzenie toho čo sa 

nesmie, nie určenie toho, čo by sa malo. Bez tradičných hodnôt a vzorov ľu-

dia strácajú smer a prestávajú rozumieť svetu a sebe navzájom. Vedie to 

k negatívnym sociálnym procesom. A. Giddens v tejto súvislosti poukázal na 

to, že zmena tradícií prináša zmenu identity jednotlivca, nakoľko v tradičnej 

spoločnosti a situáciách identita opiera hlavne o stabilitu jeho sociálnych 

pozícií. Preto sa v súčasnosti osobná identita musí vytvárať a pretvárať aktív-

nejšie ako predtým (Giddens 2000, 63). 

Zaujímavou problematikou je tiež väzba kultúrnych tradícií na obkolesu-

júce prírodné prostredie. Túto väzbu môžeme sledovať najmä na príklade pô-

vodných predindustriálnych tradícií formujúcich sa v tradičnom agrárnom 

prostredí. Okrem materiálnej a sociálnej kultúry (tradičná remeselná výroba, 

gastronómia, architektúra, odev, organizácia práce a spoločenstiev) sledujeme 

vplyv prírodného prostredia aj na duchovnú kultúru spoločenstva. Prvky 

prírodného prostredia nachádzajú odraz a kódujú sa v ľudových reflexiách, 

svetonázore, systéme hodnôt a noriem, folklóre, symbolike, jedinečných 

rodinných, kalendárnych, pracovných obyčajach, systéme ľudového liečiteľ-

stva a povier). Sú integrálnou súčasťou života ľudí, ľudia sú s nimi 

v každodennej interakcii a prostredníctvom nich sa tiež identifikujú. V mno-

hých kultúrach môžeme sledovať prítomnosť prírodných prvkov v etnickej 

a náboženskej symbolike (javor – symbol Kanady a Kanaďanov, bodliak – 

symbol Škótska a Škótov, lipa – symbol slovanstva, totemové zvieratá v in-

diánskych kmeňoch, holubica – symbolizujúca Ducha Svätého, symbol mie-

ru; Nórsko – krajina fjordov, Japonsko – krajina vychádzajúceho slnka, Fran-

cúzsko – krajina galského kohúta, pšeničné pole a kalina
1
 – symboly Ukrajiny 

a i.). V kultúrnych tradíciách je zakódovaný tiež vzťah človeka k životnému 

prostrediu, preto ich revitalizácia a výchova k nim môže viesť k zlepšeniu 

vzťahu spoločenstva k prírode a jej lepšiemu pochopeniu. 

                                                 
1 Ker s typickými sýtočervenými bobuľovitými plodmi podobnými na plody jarabiny. 
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4 Ekonomický potenciál tradícií 
 

Ďalším skrytým potenciálom kultúrnych tradícií je ich ekonomický potenciál. 

Tradície národa sú jeho cenným kapitálom. Predstavujú unikátne hodnoty, po 

ktorých je najmä v súčasnosti, v súvislosti s rozvojom moderného cestovného 

ruchu, veľký dopyt. Novodobými formami turizmu sú heritage turizmus 

(turizmus kultúrneho dedičstva), ekologický a kreatívny turizmus, ktoré sa 

zameriavajú na kultúrne jedinečnosti, autenticitu zážitku, spoznávanie nových 

kultúr a tradícií v pôvodnom prostredí, vo vzájomnej interakcii s domácim 

obyvateľstvom. Do popredia sa dostáva región so špecifickým geniom loci 

(duchom miesta) a kultúrou. Produkty kreatívneho cestovného ruchu nadvä-

zujú na lokálne tradície a kultúrne jedinečnosti cieľového miesta. V rámci 

kreatívnej ponuky produktov turisti získavajú nezabudnuteľné zážitky späté 

so sledovaním a aktívnym učením sa tradičných výrobných technológií 

a umeleckých činností (kurzy operného spevu v Taliansku, maľovania ikon v 

Rusku, navajského hrnčiarstva v Santa Fe) (Ochridska – Ivanov – Ivanov 

2010, 9, 12). Lokálne spoločenstvo sa prostredníctvom svojho spôsobu ži-

vota, kultúrnych prejavov a mentalitou stáva súčasťou samotného produktu 

destinácie. Ich zaangažovanosť a identifikovanie sa so svojimi miestnymi 

tradíciami sú zárukou autentickosti. Lokálna komunita uvedomujúca si hod-

notu svojich tradícií predstavuje cenný ľudský kapitál destinácie, pretože pri-

spieva k budovaniu pozitívneho imidžu cieľového miesta a ďalšieho rozvoja 

turizmu. Uchovávanie a rozvíjanie tradícií je preto dôležité aj z ekonomic-

kého hľadiska. Cestovný ruch je významnou ekonomickou aktivitou s tenden-

ciou rastu, ktorá predstavuje alternatívu k tradičným výrobným, ekologicky 

náročnejším, odvetviam národného hospodárstva. Pre jeho ďalší rozvoj je dô-

ležité chrániť jedinečné prírodné a kultúrne hodnoty, ktoré sa stávajú súčas-

ťou produktov destinácií. Pri jeho zodpovednom rozvíjaní v zmysle trvalo-

udržateľného rozvoja; ekologicky-, kultúrne- a sociálne-zodpovedne (sustai-
nable and responsible tourism), cestovný ruch stimuluje mnohé ozdravné 

procesy v lokálnych a regionálnych komunitách (Dubská 2010, 16-19). 

 

5 Revitalizácia kultúrnych tradícií a výchova k nim 
 

V súčasnosti môžeme sledovať globálny trend znovuobjavovania a revitalizá-

cie vlastných kultúrnych tradícií spoločenstvami. Prichádza v dobe, ktorá je 
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charakteristická výrazným odklonom ako od prírody, tak aj od tradície, 

v ktorej sa každodenný život stáva fádnym a rutinným, ľudia strácajú smer, 

zostávajú dezorientovaní. „Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý sys-

tém zanikala postupne s modernizáciou spoločnosti, jej javy sa stali zdrojom 

kultúrnej a spoločenskej identity, zdrojom historického vedomia, patriotizmu 

a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, nástrojom tolerancie, 

občianskej súdržnosti a porozumenia medzi národmi.“ (Štátny pedagogický 

ústav, Online, 5) Nevyhnutným predpokladom zachovania kultúrnych tradícií 

je transmisia kultúrnych hodnôt, ich odovzdávanie mladším generáciám 

výchovou k nim, ich žitím. Oživovanie kultúrnych tradícií sa v praxi realizuje 

prostredníctvom revitalizačných projektov. Tieto projekty majú charakter pre-

zentačných, edukačných, kultúrno-spoločenských a zábavných programov, 

ktoré sa zameriavajú na prezentovanie a hlbšie spoznávanie lokálnych a re-

gionálnych tradícií, ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva loka-

lity a regiónu. Zameriavajú na spoznávanie histórie a tradičnej kultúry rod-

ného mesta (obce), regiónu a národa. V rámci nich sa prezentujú a vyučujú 

tradičné technológie prípravy ľudových jedál, staviteľstva, tradičné remeslá a 

umenie, pripravujú sa výročné oslavy viažuce sa na kalendárne obyčaje, spoz-

náva sa duchovná kultúra národa v jej lokálnych a regionálnych špecifikách, 

život a dielo významných regionálnych a národných dejateľov minulosti. Pro-

jekty sa pripravujú pre širokú verejnosť a prinášajú viacero pozitív pre lo-

kálne a regionálne komunity. Upevňujú ich súdržnosť, napomáhajú formova-

niu a upevňovaniu lokálnej a regionálnej identity, identifikácie a pozitívneho 

lokál patriotizmu. Prispievajú k ozdraveniu duchovného života komunity, 

ďalšiemu rozvoju kultúrno-spoločenského života a možností aktívneho tráve-

nia voľného času. Vedú k pozitívnemu formovaniu komunity, ktorá má záu-

jem o dianie vo svojom meste, obci, regióne, o zveľaďovanie svojho život-

ného priestoru a obohatenie svojho života. Nadväzovanie na tradície predkov 

a formovanie úcty k minulosti a staršej generácii zároveň predstavuje kľúč 

k riešeniu k vzájomným rozporom a nepochopeniu medzi jednotlivými veko-

vými skupinami, tzv. medzigeneračná medzera (generation gap). 

Oboznamovanie sa s tradíciami vlastnej komunity a národa a výchova k 

nim prebieha najintenzívnejšie v rodinách a lokálnych komunitách pozorova-

ním, preberaním a napodobovaním kultúrnych vzorov (napr. prostredníctvom 

nástrojov sociálnej kontroly, účasti na rodinných oslavách, miestnych a regio-

nálnych slávnostiach nadväzujúcich na kalendárne a pracovné obyčaje; tradič-

ných jarmokoch; prezentáciách folklóru a i.). Nezastupiteľnú úlohu v procese 
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socializácie mladších generácií zohráva tiež sociálna inštitúcia školy, ktorá si 

kladie za cieľ prípravu mládeže do dospelosti a životnej praxi. Počas štúdia 

získavajú študenti množstvo informácií z rôznych oblastí vedy a rozvíjajú sa 

ich schopnosti, aby sa mohli čo najlepšie uplatniť v praxi. Škola by mala byť 

tiež platformou vychovávajúcou k vlastnej kultúre a tradíciám. Podľa I. J. 

Lernera „každá nová generácia musí ovládať spôsoby využitia všetkého, čo tu 

zanechali ako dedičstvo predchádzajúcej generácie, a rovnako aj známe spô-

soby, ako zdedené zmeniť, aby sa mohli tvoriť nové spôsoby činnosti a na-

novo meniť podmienky. Mimo kultúry nie je nič, čo by mohlo vstúpiť do 

obsahu vzdelávania“ (Lerner 1986, 39). Tento poznávania vlastnej kultúry je 

nevyhnutný pre formovanie ich kultúrnej a národnej identity a vzťahu k vlasti 

v kontexte výchovy a formovania moderného občianstva 21. storočia. Vedie 

k rozvoju ľudského kapitálu štátu a národa, pretože len národne uvedomelí 

občania, dobre poznajúci vlastnú históriu, kultúru a tradície, rešpektujúci kul-

túrne dedičstvo predkov, majú všetky predpoklady pre pozitívne formovanie 

štátu v budúcnosti. Budú ďalej rozvíjať vlastnú kultúru, triezvo reagovať na 

globalizáciu, prispievať k tvorbe pozitívneho imidžu krajiny. Ich jednota na 

báze vyznávania spoločných hodnôt a silná kultúrna a národná identita budú 

chrániť pred politickou destabilizáciou, harmonizovať a rozvíjať kultúrno-

spoločenský život a medziľudské vzťahy. 

Akým spôsobom by sa mala výchova k tradíciám začleniť do vyučova-

cieho procesu? Aké formy by mala nadobudnúť, aby bola efektívna a plnila 

svoj účel? Momentálne sa vzdelávanie s týmto zameraním realizuje v rámci 

prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. V materiá-

loch Štátneho pedagogického ústavu sa odporúča začleniť jednotlivé okruhy 

tém do viacerých predmetov v rozličných kontextoch. Za vhodné sa považujú 

najmä predmety ako výtvarná, hudobná, literárna a etická výchova, pracovné 

vyučovanie ale aj dejepis, prírodoveda, vlastiveda a geografia, a tiež voliteľné 

vyučovacie predmety, ako napr. regionálna výchova, regionálny dejepis, geo-

grafia, výtvarné spracovanie materiálu, zborový spev, detské hudobné di-

vadlo, literárno-dramatické divadlo a i. (Štátny pedagogický útvar, Online, 2) 

Efektivita poznávania vlastných tradícií je preto značne determinovaná skú-

senosťami vyučujúceho a jeho začleniť regionálne témy do obsahu svojho 

predmetu a prebudiť záujem o dané témy u študentov. 

Podľa nášho názoru by sa mali využívať aj podporné stimulačné programy 

rozvíjajúce vzťah žiakov k vlastnej kultúre ako napríklad súťaže s tematikou 

poznávania tradícií, školské výlety zamerané na prezentáciu tradičného spô-
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sobu života našich predkov, výučba tradičných výrobných technológií 

(gastronómia, tradičné remeslá, ľudové umenie a i., vyučované formou wor-

kshopov a dielní v rámci mimoškolských aktivít na pôde škôl a regionálnych 

a lokálnych kultúrno-osvetových centier), besedy s ľudovými umelcami, 

zakladanie folklórnych telies na školách, sprítomnenie kalendárnych obyčajov 

na školách (tematické predstavenia a koncerty študentov založené na 

prezentácii tradičného folklóru a hodnôt), školské tábory v agrárnom prostredí 

zamerané na agroturistiku. Pre popularizáciu kultúrnych tradícií bude dôležitá 

tvorba vhodných materiálov, ktoré budú zaujímavým spôsobom približovať, 

vysvetľovať a ilustrovať jednotlivé kultúrne prvky. Vznikne tiež priestor pre 

spoluprácu škôl medzi sebou a so subjektmi z oblasti kultúry, osvetovej čin-

nosti (kultúrne inštitúcie ako múzeá, galérie, knižnice; osvetové centrá, ve-

decko-výskumné centrá, občianske združenia atď.). U študentov by sa malo 

tiež podporovať a iniciovať hľadanie významu a aktuálnosti našich kultúr-

nych tradícií v 21. storočí (esejistická súťaž, stredoškolská odborná činnosť 

SOČ, alternatívne hudobné a tanečné formy spájajúce tradičné s moderným 

a i.). V popularizácii kultúrnych tradícií by sa mali angažovať aj katedry 

zamerané na štúdium histórie, etnografie, kulturológie a i., formou revita-

lizačných edukačných a prezentačných projektov pre základné a stredné školy 

a lokálnu komunitu. 

Pri výchove k tradíciám považujeme za dôležité využívať komplexný prí-

stup a kontextualizáciu. Komplexný prístup znamená, že sa budú tradície pre-

zentovať v ich komplexnosti, celistvosti (prvky materiálnej, sociálnej aj du-

chovnej kultúry, nakoľko sú vzájomne prepojené a od seba závislé). 

Kontextualizácia zabezpečí prezentovanie kultúrnych prvkov v ich vzájom-

ných súvislostiach (v historickom, filozofickom, spoločenskom, ekonomic-

kom a politickom kontexte). Týmto spôsobom sa zabezpečí čo najvernejšie 

prezentovanie a pochopenie jednotlivých javov. Študentom treba vysvetľovať, 

že tradičné kultúrne formy vznikali v inej dobe, sociokultúrnej, ekonomickej 

a politickej realite a priviesť ich k chápaniu kauzality javov a procesov. Mys-

líme si, že aj spoznávanie iných tradícií napr. rómskych je možné prostred-

níctvom edukačných aktivít. (Selická 2008) Nezostávať len na povrchu javu, 

resp. zachovaného fragmentu, ktorý ho prezentuje (kultúrny prežitok), ale ísť 

hlbšie pod povrch. Výchovou mladšej generácie k tradíciám sa na základe 

vzájomnej interakcie so staršími generáciami v rodinách a lokálnych komuni-

tách predpokladá odovzdávanie získaného poznania starším generáciám. 
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Záver 
 

Koncept občianstva v sebe zakoreňuje úzky vzťah medzi jednotlivcom 

a štátom. Nie je založený len na právach a povinnostiach občana (ekonomic-

kých, právnych a politických skutočnostiach), ale má aj svoj emocionálny 

rozmer (pocit spolupatričnosti, a tiež snahu o jeho ďalšie zveľaďovanie), 

ktorý predstavuje významnú motiváciu konania ľudí. Školstvo je jedinečný 

nástroj každého štátu, prostredníctvom ktorého priamo vplýva na formova-

nie svojich občanov podľa svojich potrieb, a tým ovplyvňuje budúcnosť štátu 

a národa. Aktuálnou výzvou v súčasnosti je potreba ochrany vlastných kultúr-

nych jedinečností a cenného kultúrneho dedičstva a tradícií v prostredí 

intenzívnej globalizácie, ktorej prejavy môžeme čoraz intenzívnejšie vnímať 

v každodennom živote komunít a rodín (globálne rozšírený spôsob života – 

odev, stravovanie, komunikácia, trávenie voľného času, prítomnosť techniky 

v našich životoch). Podmienkou zachovania kultúrnej plurality ako základ-

ného organizačného princípu globálneho spoločenstva je odovzdávanie 

kultúrnych prvkov ďalším generáciám a výchovou k tradíciám vlastného ná-

roda. 
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Abstrakt: Jednou z aktuálnych výziev súčasného vzdelávacieho procesu je výchova 

k tradíciám, ktorej úlohou je spoznávanie kultúrneho dedičstva predkov a rozvíjanie 

regionálnej a  národnej identity študentov základných a stredných škôl ako predpo-

kladu na to, aby sa dokázali vyrovnať s intenzívnou globalizáciou a interkultúrnou ko-

munikáciou modernej spoločnosti. Autorka príspevku poukazuje na dôležitosť začle-

nia poznávania regionálnych a národných  kultúrnych tradícií do vyučovacieho pro-

cesu na základných a vysokých školách a rieši možnosti výchovy k tradíciám v praxi. 

Vysvetľuje, že kultúrna tradícia plní aj v súčasnosti významné úlohy (identifikačnú, di-

ferenciačnú, integračnú, normatívnu). Revitalizácia kultúrnych tradícií v praxi stimu-

luje mnohé ozdravné procesy v lokálnej komunite a súčasne vedie k zvýšeniu turis-

tického potenciálu lokálnych a regionálnych destinácií cestovného ruchu. 

Kľúčové slová: výchova k tradíciám, vzdelávací proces, revitalizácia kultúrnych 
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DÔRAZ NA FILOZOFICKÉ VÝCHODISKÁ 
OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI V PREDMETE 

„OBČIANSKA NÁUKA“ 
 

Martin Kubálek 
 

 

Emphasis on Philosophic Fundamentals of Civil Society in the Matter of "Civics" 

Abstract: The article discusses the applications of social philosophy on the subject of 

civic education. This is, as we believe, the appropriate incorporation of the teachings 

of philosophers, in teaching leadership to civic empowerment for a better under-

standing of the social system in which the students live. This is a suggestion to 

familiarize yourself with the influential teachings of philosophers such as Locke, 

Rousseau and Kant, who in many ways to lose up to date today. 

Key words: civil society, social philosophy, constitution 

 

 

Predmet „občianska výchova“ by mal byť ako to už napovedá jeho názov, 

predmetom dôležitým a dôstojným. No či aj takým v skutočnosti je, predsta-

vuje vážny problém vzhľadom na reálnu prax jeho výučby i jeho momentálny 

charakter. Predkladaný príspevok má poukázať najmä na problémy jeho cel-

kovej koncepcie. Zámerom je teda načrtnúť určité terapeutické východiská, 

ktorými by bolo možné, ako sa domnievame, jeho pozdvihnutie a zdokonale-

nie po stránke jeho všeobecných cieľov a významu. 

Pri úvahách o inováciách a zdokonalení akéhokoľvek učebného predmetu, 

je vhodné sa zamyslieť nad jeho celkovou užitočnosťou a účelom, ku ktorému 

má viesť. Následne tu potom vyvstávajú dve základné otázky. Prvá sa týka 

problému, či jeho štandardy a formálne požiadavky skutočne vedú k zamýšľa-

nému cieľu. Druhá sa týka otázky, či požadované ciele predmetu sú dosta-

točné, respektíve či nie je potrebná zmena i v tomto ohľade. 

Predmet „občianska výchova“ by nepochybne mal predstavovať vedo-

mostnú prípravu žiaka na život v občianskej spoločnosti. Bez ohľadu na roz-

diely v čase a priestore, ktoré sa pri výučbe predmetu a jeho celkovej realizá-

cie vyskytujú, možno poukázať na skutočnosť, že vždy existovala potreba 

výučby poznatkov, pripravujúcich žiaka (na primeranej úrovni) na spoločen-
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ský, ekonomický a právny systém, v ktorom žije a neskôr by mal pôsobiť. 

Rozdielne názvy takéhoto predmetu, takisto ako rozdielnosť obsahu jeho vý-

učby a celkovej koncepcie, na veci nič nemenia. Vždy tu bola potreba ve-

domostnej prípravy smerujúcej k ideálom (prípadne k praktikám) danej spo-

ločnosti, v ktorej sa jeho výučba realizovala. Tu sa následne objavuje problém 

sociálnej filozofie, ktorá sa významne podiela na charaktere daného sociál-

neho systému. Súvisí to s filozofickými fundamentmi daného poriadku (so-

ciálneho, právneho, politického a ekonomického), ku ktorých objasneniu by 

mala „občianska výchova“ nepochybne, i keď iba parciálne viesť. Jedná sa 

o dôležitú a zodpovednú úlohu, aby predmet plnil svoju funkciu a zohrával 

úlohu, akú zohrávať má. Žiaľ už učebnice občianskej výchovy dávajú svojim 

prevedením tušiť, že predmet takúto dôležitú úlohu, plniť nebude. Ilustrácie 

v učebniciach sú iba jedným z prejavov jeho dehonestácie a jeho implicitného 

presunu do sféry predmetov sekundárnej dôležitosti. Pritom o primárnej dô-

ležitosti občianskej výchovy by nemalo byť pochýb. Jedná sa totiž o predmet, 

z ktorého obsahu by mali plynúť vedomosti, dôležité pre celkovú spoločenskú 

orientáciu všetkých. Predmety ktoré sa stali postupným vývojom akosi 

dôležitejšie (napríklad fyzika, chémia, matematika), naopak prinášajú typ ve-

domostí, ktoré by pre budúcnosť nemali byť dôležitejšie. Občianska výchova 

by mala byť predmetom, ktorý posilní občianske a právne vedomie mladých 

občanov. A to by malo byť do značnej miery dôležité pre ľudí všetkých 

profesionálnych zameraní a odborných spôsobilostí. Ak chceme vyformovať 

uvedomelých a zodpovednejších občanov, vedomých si svojich práv a ako-tak 

chápajúcich spoločnosť, v ktorej žijú, mali by sme dôležitosť tohto predmetu 

akcentovať. A tu sa domnievame, že pripadá istá úloha filozofii, veď z nej 

charakteristiky a ideály našej spoločnosti, do značnej miery plynú. 

Občianska výchova by mala byť spolu s etickou výchovou, tým najfilo-

zofickejším predmetom, ktorému sa žiaci vlastne učia. Samozrejme, že filozo-

fický komponent by mal byť obsahovo a rozsahovo primeraný ich veku 

a schopnostiam. 

Úlohu občianskej propedeutiky plnili v minulosti rôznych spoločností 

predmety, ktorá sa líšili  názvom i  obsahom, no ich úloha bola v  podstate 

rovnaká. Poznanie spoločnosti v ktorej žiak žije a bude v budúcnosti žiť. Ob-

sahové odlišnosti predmetov podobného druhu boli dané najmä odlišnosťou 

spoločností, v ktorých sa vyučovali. Neraz mali charakter indoktrinácie, kedy 

na primeranej úrovni pripravovali žiaka na život v spoločnosti, pod taktovkou 

určitej ideológie. Bolo by iste zaujímavé pozrieť sa do minulosti, ako sa ta-
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káto príprava realizovala napríklad vo fašistickom Taliansku či nacistickom 

Nemecku. Napriek tomu, že tieto spoločnosti nepredstavujú pre nás vzor a ich 

ideológie považujeme za nehumánne, musíme priznať, že dôležitosť podob-

ných predmetov v týchto spoločnostiach bola ďaleko vyššia a dané predmety 

boli ďaleko funkčnejšie. Nemusíme samozrejme siahať až k takýmto extrém-

nym príkladom. Úplne postačia príklady z našich dejín – masarykovské 

Československo s ideológiou republikánskeho demokratizmu alebo neskorší 

vývoj medzi rokmi 1948 až 1989, nesúci sa v znamení marxizmu-leninizmu. 

Napriek všetkým dôležitým rozdielom však ostáva spoločný menovateľ a tým 

je dôležitosť tohto predmetu, ktorú si režimy, vzhľadom na svoju existenciu 

a budúcnosť musia uvedomovať. Preto boli a sú potrebné predmety, ktoré 

explicitne alebo implicitne vzdelávajú k ideám (filozofiám či ideológiám), 

ktoré v daných spoločnostiach platia, dokonca nadobúdajú podobu práva, teda 

v danej dobe a mieste platia ako niečo záväzné a neľubovoľné. 

Tu sa vynára zaujímavá otázka. Ako je to so spoločnosťou, v ktorej ži-

jeme? Stojí na nejakej ideológii či filozofii, ktorá vymedzuje priestor na va-

riabilitu jej možných zmien a projekcií? Napriek tomu, že prípadná odpoveď 

na túto otázku, už dopredu vyvoláva určité podozrenie, dá sa na ňu pomerne 

konkrétne odpovedať. Napriek nedobrým skúsenostiam z 20. storočia, majú-

cich určitý podiel na strach z jej kladenia, musíme konštatovať, že celkový 

sociálny systém, v ktorom žijeme a pôsobíme, má pomerne dobre rozpozna-

teľné ideovo-filozofické základy. Slovensko podobne ako aj iné štáty tzv. 

„euro-americkej civilizácie“ sa totiž hlásia k ideovému modelu majúceho 

korene v osvietenstve. Ide vlastne o demokracie s viac-menej liberálnou 

konštitúciou, akcentujúce ľudské práva a trhový hospodársky poriadok. Na-

priek všetkým rozdielom a prípadným tendenciám budúceho vývoja, ide 

o systémy, ktorých filozofické fundamenty nie sú prehliadnuteľné. 

Základné práva a slobody zakotvené v našej ústave, nie nepodobné tým, 

ktoré sú obsiahnuté v ústavách krajín, na ktoré je Slovensko medzinárodne 

politicky, vojensky, či hospodársky naviazané (napríklad Európska únia, 

NATO), sú evidentne evolučnými pokračovateľmi práv a slobôd, ktoré vo 

svojej spisovateľskej činnosti zdôrazňovali významní filozofi klasického no-

voveku, napríklad: Locke, Jefferson, Rousseau či Kant 1999 (Locke 1982, 

Rousseau 1989, Kant 1999). 

Tieto idey sa svojho času premietli v historicky významných konštituč-

ných aktoch (Virginská a Filadelfská deklarácia – USA, Deklarácia práv člo-

veka a občana – Francúzsko) a stali sa základmi architektoniky moderného 
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štátoprávneho usporiadania. Aj keď sa od tých dôb veľa zmenilo, dobre 

identifikovateľné ideové základy zostávajú. Hlavný prameň modifikácie 

spoločenské poriadku (abstrahujúc od istého zväčšenia práv a slobôd) plynú-

ceho z týchto ideovo-filozofických zdrojov, sa nachádzal najmä v hospodár-

skej sfére, kde sa čoskoro dostavili problémy so sociálnou a ekonomickou 

nerovnosťou a s ňou spojeným problémom tzv. pozitívnej (reálnej) slobody. 

No aj napokon v tejto sfére sa našli riešenia, vychádzajúce z lona liberálno-

osvietenskej tradície. Preto by sme boli obozretní pri zhodnocovaní úlohy 

Adama Smitha, ako teoretika základov hospodárskeho poriadku spoločností, 

ku ktorým sa snažíme patriť a nemali by sme opomenúť napríklad klasika 

anglickej politickej ekonómie J. S. Milla, ktorý si spomínané problémy dobre 

uvedomoval a snažil sa nájsť recept na ich riešenie. No či sa už jedná o kon-

cepty sociálneho štátu (welfarizmus, sociálna demokracia) alebo koncepty 

voľného trhu, spoločný základ ostáva (Holman 2005, 106-107). 

Musíme si uvedomiť, že poriadok spoločnosti, v ktorej žijeme, vychádza 

zatiaľ z týchto filozofických základov, doposiaľ slúžiacich ako určitá pomy-

seľná bariéra, pre zákonodarnú činnosť našich politických zástupcov. A to čo 

má podobu zákona, nemôžeme brať na ľahkú váhu, naopak by sme to mali pri 

ideovej príprave žiaka k občianstvu zdôrazňovať. Dokedy je tento poriadok 

platný, mali by sme ho zdôrazňovať, aspoň deskriptívne, ak nie preskriptívne. 

Preto sa domnievame, že by bolo pre skvalitnenie občianskej výchovy vhodné 

a užitočné, dať rozhodne viac priestoru na ozrejmenie si spomínaných filozo-

fických základov nášho spoločenského poriadku. 

Práva a slobody zdôrazňované na tomto predmete, akosi anonymne 

a neurčito vystupujú, bez tváre a charizmy ich originálnych priekopníkov. 

Namiesto dehonestujúcich kresieb, patriacich skôr do komiksov, by sa mohli 

na stránkach učebníc vynímať portréty Johna Locka a Jeana Jacquesa Rous-

seaua. Popri anonymnej deklarácii práv OSN, by žiakovu pozornosť a pred-

stavivosť určite viac rozohral dôstojný portrét konkrétnej osobnosti, respek-

tíve vyobrazenie nejakej s našou problematikou spojenej významnej udalosti 

(napríklad revolučné politické udalosti z čias americkej vojny za nezávislosť, 

či francúzskej revolúcie). 

Možno sa tu vynorí problém „neslovenskosti“ týchto udalostí, problém 

prispôsobovania sa malých národov poriadkom, vychádzajúcich z iniciatívy 

národov veľkých. Tu by sme zdôraznili zaujímavú skutočnosť, že Slováci sú 

národ, ktorý spracovával podnety pochádzajúce z filozofických iniciatív kla-

sického novoveku a osvietenstva. Stačí pripomenúť najilustratívnejší príklad 
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Mateja Bela, ktorý svojho času pomerne aktuálne reflektoval filozofické 

problémy, novo utvárajúceho sa sociálneho poriadku vo Veľkej Británii. 

V 20-tych rokoch 18. storočia, v časoch kedy boli reformy v duchu osvieten-

ských slobôd ešte hudbou pomerne vzdialenej budúcnosti (najmä čo sa stred-

nej Európy týka), vydával v Bratislave periodikum Nova Posoniensia, v kto-

rom obhajoval (i keď v modifikovanej podobe) Lockeove názory na spo-

ločnosť a štát, proti rôznym pseudo-hobbesovských a filmerovských názorov 

uhorských šľachticov (Vyvíjalová 2001, 99, 101). 

Zdroje určitej autonómnosti liberálnych východísk v našich dejinách nie 

sú neznáme. Preto je možné ich primerane zakomponovať aj do výučby na 

občianskej výchove. 

Občianska výchova podobne ako aj iné predmety, musí využívať interdis-

ciplinárne súvislosti. Okrem iných predmetov, ktorých poznatky by sa tu mali 

využívať, pripadá významná úloha najmä dejepisu. Občianska výchova je 

zároveň jedinečnou pôdou pre aplikáciu filozofie, i keď v jej praktickej 

a zjednodušenej podobe. Vzťah medzi občianskou výchovou a filozofiou 

z hľadiska zväčšenia dôležitosti, je tu obojstranný. Zušľachtením a zdoko-

nalením občianskej náuky prostredníctvom filozofických komponentov, by sa 

zároveň zvýšil význam filozofie samotnej. Táto akademická činnosť, z hľadi-

ska jej spoločenskej dôležitosti na Slovensku v podstate marginalizovaná, by 

tak mohla poukázať na svoju dôležitosť a nenahraditeľnosť. Samozrejme re-

álne aplikácie načrtnutých častí filozofie, by museli byť odborne zvážené 

z hľadiska obsahu i didaktického prevedenia. 

Konsenzus o tom, ktorých klasických novovekých autorov uprednostniť 

a aké konkrétne časti ich sociálno-filozofického učenia žiakom predstaviť, by 

nemusel byť vôbec jednoduchý. Veľa by záležalo na ideovom akcente u zos-

tavovateľov, na ich subjektívnom presvedčení a podobných faktoroch. No 

žiakov inkriminovaných ročníkov by akiste mentálne nepreťažilo, osvojenie 

si relevantných poznatkov o štyroch či piatich autoroch. Domnievame sa, že 

primerané poznatky o nich a ich učeniach, majú rovnaké právo na miesto vo 

vedomí žiakov, ako vedomosti z iných predmetov. 

V našom príspevku nám už ostáva iba vykresliť niekoľko doporučení, ako 

by sa podľa nás mali aplikovať filozofické prvky v občianskej výchove. 

Z autorov považujeme za vhodných na dané účely samozrejme tých najvý-

znamnejších, ich mená už vlastne boli uvedené vyššie. Ich učenie treba vy-

svetľovať v historickom kontexte, teda je dôležité oboznámiť žiakov s politic-

kými a sociálnymi udalosťami a prevratmi, ktoré v dobe činnosti autorov pre-
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biehali. Určité životopisné údaje alebo kuriozity, sú v primeranom obsahu 

a rozsahu užitočné. Môžu zvýšiť záujem a pozornosť žiaka, môžu vytvoriť 

nenahraditeľnú asociačnú väzbu medzi menom filozofa a jeho učením. Po 

stránke filozofického obsahu treba vybrať najpodstatnejšie momenty, ktoré do 

dnešných dní sú pre nás aktuálne a žiak ich môže vo svojom zárodočnom štá-

diu premýšľaní o spoločnosti použiť. Dôležité je vybrať kľúčové citácie, 

ktoré by mali nájsť trvalé miesto v učebniciach, alebo aspoň v poznámkových 

zošitoch (ich memorovanie by sme však rozhodne neodporúčali vymáhať ces-

tou klasifikácie). Konkretizáciu potrebnú na uvedenie týchto návrhov do 

praxe prenechávame kompetentným expertom. 

Z autorov klasického novoveku dôležitých pre našu spoločnosť a teda aj 

občiansku náuku odporučíme v prvom rade J. Locka. Keďže jeho koncepcia 

bola veľmi vplyvná a jej idey mali podiel na najstarších konštitučných aktoch, 

vyžaduje si určité uprednostnenie. Okrem čias kedy žil a pôsobil autor, našli 

jeho idey výrazné uplatnenie najmä v období americkej vojny za nezávislosť 

a boli nimi značne ovplyvnení otcovia – zakladatelia USA. Okrem Virgínskej 

a Filadelfskej deklarácii, môžeme nájsť stopy Lockových ideí i v súčasne 

platnej ústave USA. Lockova filozofia tvorí dôležitý zdroj moderného 

ponímania ľudských práv. Ich v podstate náboženské zakotvenie, by sme rad-

šej zdôrazňovali ako historické, pretože by sa mohlo stretnúť s určitou 

negatívnou odozvou. Autorom zdôrazňované práva na život, slobodu a vlast-

níctvo a ich vzájomnú súvislosť, by sme žiakom pokojne mohli ponúknuť ako 

učivo vhodné na osvojenie. Na svojrázne spracovanie lockovských motívov 

americkými libertariánmi 20. storočia, by sme žiaka upozornili iba pri 

objasňovaní rozdielov medzi tzv. negatívnou a pozitívnou slobodou (ktoré by 

žiaci mohli pochopiť). 

Práve pri vysvetľovaní tohto dôležitého problému moderných spoločností, 

by sme svoju pozornosť mohli presunúť na J. J. Rousseau, ako predchodcu 

idey sociálneho štátu a solidárnej spoločnosti. Kontroverzné by bolo obozna-

movanie žiakov so súvislosťou Rousseauovej filozofie s francúzskou jakobín-

skou ústavou, ktorá obsahovala veľa progresívnych prvkov príbuzných so 

sociálnou demokraciou, no reálna prax sa niesla v znamení teroru. Napriek 

tomu považujeme za dôležité, aby po uvedení vecí na správnu mieru, žiaci 

poznali aj tento sociálno-filozofický odkaz. 

Kant pochádzajúci z nám v minulosti predsa len bližšieho nemeckého pro-

stredia, by bol vhodný ako určitý umierňujúci element (v protiklade k revo-

lučnejším koncepciám Locka a Rousseaua), no zaujímavý ideou svetoobčian-
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stva a nadnárodnej organizovanej spolupráce národov (súvislosti s OSN), so 

stále žiaľ aktuálnou požiadavkou trvalého svetového mieru. 

Za dôležité považujeme aj oboznámenie žiakov s myslením J. S. Milla 

(Mill 2005), nakoľko je jeho koncepcia práv a slobôd, predsa len aktuálnejšia 

a v súčasnosti riešeným problémom bližšia. Mill ako jeden z prvých zdôraz-

ňoval nebezpečenstvo obmedzovania slobody jedinca verejnou mienkou, čo 

v našich časoch problém stále akútny. No tu sa treba mať na pozore, keďže 

Mill rozoberal témy aj kontroverzné (tu by sa iste mnohí radšej o nich ne-

zmieňovali), ako sú prípustnosť homosexuality, drog a samovraždy. Radšej by 

sme pri Millovi kládli akcent na jeho sociálne ohľaduplnú politickú ekonó-

miu, v ktorej oddelil zákony výroby od zákonov rozdeľovania. Isté (mini-

málne) minimum politickej ekonómie, by žiakom určite nebolo na škodu. 

Žiak by určite vedel pochopiť v základoch princíp voľného trhu a tzv. „nevi-

diteľnej ruky“ (namieste by bola zmienka o A. Smithovi) a princíp redistribú-

cie prostredníctvom daňovej politiky štátu. 

To je takmer všetko čo sme chceli povedať k zvýrazneniu filozofických 

fundamentov občianskej spoločnosti v predmete „občianska náuka“. Po pre-

čítaní tohto príspevku, môžu mať mnohí čitatelia dojem nereálnosti týchto 

modifikácií predmetu a neuskutočniteľnosti spomínaného zušľachtenia. Ak 

ich námietky smerujú do oblasti chápavosti žiaka, mysliac si, že spomínané 

inovácie, by boli vzhľadom na intelektuálne schopnosti žiaka neadekvátne, 

domnievame sa, že sa veľmi mýlia. Predkladané inovácie v primeranom ob-

sahu a rozsahu, nepresahujú intelektuálnu náročnosť iných vyučovacích pred-

metov. Naopak tie sú pre žiaka po tejto stránke náročnejšie, takže nakoľko sú 

naše požiadavky menej alebo rovnako náročné ako obsah výučby iných 

študijných predmetov, považujeme ich za legitímne. Neostáva nám nič iné 

ako sa odvolať na zdravý rozum a argumentovať a fortiori, usudzujúc 

z oprávnenosti väčšieho na oprávnenosť menšieho (a maiori ad minus). 

Námietky proti predkladaným modifikáciám sa môžu odvíjať samozrejme 

aj z hľadiska vhodnosti (najskôr asi svetonázorovej) učiva pre žiakov. Spomí-

nané dôvody sme už uviedli vyššie. Prízvukujeme, že sa jedná o ideový pô-

vod princípov, ktoré sa stále odrážajú v našej ústave a zákonoch, taktiež 

v politickej, ekonomickej a kultúrnej realite našej každodennosti. Reálne dia-

nie v spoločnosti sa spomínaným ideovým základom príliš nevymyká, poru-

šovania pravidiel (zákonov) vychádzajúcich z týchto základov, ich skôr po-

tvrdzujú ako spochybňujú. Stále predsa žijeme v dobe, ktorej má odkaz klasi-

kov novovekej  sociálnej filozofie čo povedať a ponúknuť. 
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Nebolo by správne náš príspevok chápať ako nejaký diktát osvietenského 

liberalizmu, ktorý má indoktrinovať žiakov na hodinách občianskej náuky, 

„už v podstate neaktuálnou buržoáznou ideológiou“. Naopak pri výučbe pred-

metu by sme chceli zdôrazniť pluralitu prístupov a otvorenosť riešení problé-

mov. Veď napokon nasledovanie koncepcií, ktorých pôvodcami boli do veľkej 

miery spomínaní filozofi (abstrahujeme od vplyvu spoločenských pomerov na 

idei), nám umožňuje každému nasledovať (samozrejme iba do určitej miery) 

vlastnú koncepciu dobra. 

Vedomosti nadobudnuté z takto (alebo príbuzne) inovovanej občianskej 

náuky považujeme za dôležitý predpoklad k uvedomelejšiemu občianstvu, pri 

ktorom je cieľom uvedomenie si vlastných práv a budúcej nezávislosti mla-

dého subjektu. Charakter výučby občianskej výchovy je pomerne spoľahli-

vým indikátorom stavu spoločnosti. V oboch prevláda akási ideová letargia 

a nevýraznosť. Zušľachtenie a zväčšený dôraz na tento pôvodne dôležitý 

predmet, by mohli parciálne vplývať pri zastavení negatívnych premien slo-

venskej spoločnosti. 

Sociálna filozofia je minimálne implicitne obsiahnutá aj v úvahách bež-

ných ľudí, bez filozofického vzdelania. Úvahy o spravodlivosti, rovnosti či 

slobode, takisto ako premýšľanie o vlastníctve či charaktere ekonomického 

poriadku, odznievajú nie len na úradoch, ale aj na stavbách či v skladoch. Ne-

očakávame a ani nepovažujeme za dôležitú akúsi masovú premenu sloven-

ského plebsu na sociálnych filozofov. No myslíme si, že pre porozumenie 

ideálov spoločenského systému, v ktorom ľudia žijú, môže nastať zmena 

k lepšiemu. Pri vulgárnych rozhovoroch o problémoch tejto spoločnosti, by 

mohli v budúcnosti odznieť mená ako Locke či Rousseau. Taktiež nepovažu-

jeme za neskutočné a nezmyselné, aby si v budúcnosti ľudia, u ktorých by 

sme to nečakali, prečítali namiesto bulváru napríklad niektorú z Rousseauo-

vých rozpráv.
1
 

                                                 
1 S poľutovaním musíme konštatovať, že vplyv filozofie na spoločnosť je menší ako 

v minulých epochách európskych dejín (stačí sa zamyslieť nad 18. storočím). V časoch 

pôsobenia autorov, o ktorých bola v našom príspevku zmienka, boli filozofické diela 

hojné študované aj ľuďmi, ktorí filozofiu neštudovali na univerzitách, ani sa jej profesio-

nálne nevenovali. Právnici, obchodníci, politici, lekári, vojaci i remeselníci, ženy aj 

muži, boli častokrát dobre oboznámení s rôznymi filozofickými autormi a ich náukami. 

Dnes je situácia o poznanie horšia, aj keď snáď nie úplne beznádejná. 
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Abstrakt: Príspevok pojednáva o aplikáciách sociálnej filozofie na predmete občianskej 

výchovy. Jedná sa, ako sa domnievame, o primerané zakomponovanie náuk filozofov, do 

výučby vedúcej k uvedomelejšiemu občiansku, pre lepšie pochopenie sociálneho systému, 

v ktorom žiaci žijú. Predkladáme návrh na oboznámenie sa s vplyvnými náukami filozofov 

ako Locke, Rousseau alebo Kant, ktoré po mnohých stránkach nestratili na aktuálnosti 

dodnes. 
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KLASICKÁ ANTICKÁ FILOZOFIA 
O PRINCÍPOCH VÝCHOVY 

 

Lucia Zimanová 
 

 

Classic Antique Philosophy about Principles of Education 

Abstract: The main theme of this contribution is to accentuate the necessity of philo-

sophy in civic education. After a period of the myths, philosophy comes with new 

points of views on schools and forms of education, which will culminate in the classi-

cal period of ancient philosophy, especially by Plato and Aristotle. Usefulness and 

necessity of philosophy in education is developed in this period and became the basis 

for education till this day. 

Key words: education, citizen, state, laws, felicity 

 

 

 

Úvod 
 

Hľadať miesto filozofie vo výchove, či príprave budúcich učiteľov, musí 

jednoznačne začať už pri samotných začiatkoch filozofie, v antickej filozofii. 

V momente, kedy sa prechádza od mýtov k zamýšľaniu sa nad princípmi 

a fungovaním celého kozmu, začínajú sa koncipovať prvé názory na to, aký 

má človek vlastne byť, ako má byť lepším a čo to vlastne znamená byť lepším 

človekom, ktorý je v súlade s kozmom? Na tieto otázky mala podať odpoveď 

filozofia, avšak stretávame sa s nimi, aj keď v obmenenej forme, dodnes. 

Podať pomocnú ruku k ich riešeniu by mala práve filozofia, ktorá by mala 

byť súčasťou nielen pri príprave učiteľov občianskej náuky. Práve tu sa stretá-

vame s jej plným opodstatnením, keď pri snahe ozrejmenia sa základných 

princípov fungovania spoločnosti vystupuje ruka v ruke spolu s výchovou aj 

filozofia. Pri úplnej dôslednosti by sme mali začať už pri prvých filozofic-

kých školách, ale najdôležitejšími sa stali teórie výchovy Platóna a Aristotela 

v období klasickej antickej filozofie, práve na jej vrchole. 
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1 Výchova a občianstvo 
 

Platónov koncept výchovy úzko súvisí so štátom a jeho cieľom, ktorým je 

snaha o dosiahnutie ideálneho, dobrého štátu, a teda snaha čo najviac sa pri-

blížiť k idei Dobra. Práve to sa malo odzrkadliť aj vo výchove podriadenej 

štátu, ktorej koncept vyvodil z filozofie. 

Na začiatku jeho úvah o výchove, ktoré sú rozpracované najmä v dielach 

Štát a Zákony, stálo rozlíšenie troch typov duší. Samotní občania boli členení 

podľa toho, ktorá duša im prevládala, pričom tri zložky duše boli medzi sebou 

navzájom v určitom stave nadradenosti. Platónova teória duší sa mala v praxi 

uplatniť v členení štátu podľa schopností, ktorými ľudia oplývajú. Tri typy 

duše – statočná, umiernená, vznetlivá, prislúchali v rozdielnom pomere všet-

kým ľuďom a podľa toho, ktorá prevažovala, Platón vymedzil tri typy ľudí: 

vládcovia – filozofi, remeselníci v najširšom zmysle slova a vojaci. Takto roz-

členená spoločnosť mala byť udržiavaná pohromade vďaka múdrosti a pred-

vídavosti svojich vládcov. 

Spoločne s Platónovou snahou o vybudovanie ideálneho štátu vystupuje 

otázka výchovy a jej miesta v ňom. Práve z tohto dôvodu sa v dielach Štát aj 

Zákony stretávame s rozpracovaním spôsobu výchovy v štáte, avšak kým Štát 

podáva pomerne radikálnu predstavu výchovy, Zákony sú už jeho o niečo 

umiernenejšou predstavou. Organizovaný systém výchovy bol v Platónovej 

dobe už známym, a tak v tomto smere neprišiel s ničím radikálne novým. Vý-

chova, ako ju popisuje v Štáte aj v Zákonoch, mala byť pre všetkých slobod-

ných občanov bez rozdielu pohlavia: „Hlavný dôraz kladie v zhode so svojím 

filozofickým racionalizmom na výchovu rozumovú, ku ktorej sa pripájajú 

ďalšie výchovné zložky, ako je výchova telesná, estetická a mravná“ (Hejna 

2006, 6). Platón vlastne vybral z rôznych foriem výchovy v polis to, čo bolo 

podľa neho najlepšie, aby tak výchova viedla k harmónii človeka a nepre-

vyšovala žiadna z jeho vlastností. Snažil sa vyvarovať príliš jednostranným 

formám výchovy, pričom mal stále na zreteli dušu, v ktorej aj keď vždy 

prevláda jedna z cností, boli prítomné aj ostatné. Snahou výchovy bolo udržať 

ich v rovnováhe podľa tej, ktorá prevládala. Na základe toho strážcovia ne-

mali mať len múzickú, alebo len gymnastickú výchovu, keďže dôležité bolo 

vytvoriť medzi nimi harmóniu (Jakubovská 2000). 

„Povedal by som, že pre tieto dve veci, zdá sa, dal nejaký boh ľuďom tie 

dve umenia, múzické a gymnastické, totiž pre vlohy k srdnatosti a k láske k 

múdrosti, nie pre dušu a telo, iba ak mimochodom, ale pre tie dve struny našej 
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duše, aby sa náležitým napínaním a popúšťaním dostali do vzájomnej harmó-

nie“ (Platón 2006, 140). Dôležitým bol aj výber foriem múzickej výchovy, 

kde sa odmietali niektoré tóny a hudobné nástroje nehodiace sa pre výchovu 

strážcov. Rovnako neboli prípustné ani všetky mýty a poézia, keďže mohli 

zavádzať, alebo vzbudzovať nevyžadované vášne, ale aj zosmiešňovať bož-

stvá. Platón uvádzal potrebu prezentovať len básne a mýty, ktoré povzbudzujú 

hrdinskosť, opisovali udalosti čo najpresnejšie a nezosmiešňovali bohov tým, 

že im pripisujú negatívne ľudské vlastnosti. Jednou z hlavných úloh výchovy 

tak bolo podporiť a rozvinúť hrdosť strážcu k vlastnej polis a k svojim pred-

chodcom, podporiť hrdinskosť a odvahu. V systéme Platónovej výchovy sa 

stretávame z konceptom výučby, ktorý mal posilniť oddanosť a naviazanosť 

žiaka k jeho obci. Z tohto dôvodu aj výučba mohla byť efektívna len vtedy, 

keď bola organizovaný štátom a odzrkadľovali sa v nej jeho princípy a zá-

kony. 

 

2 Výchova a zákony obce 

 

Už umiernenejšie názory na výchovu Platón prezentoval v diele Zákony. Po-

pri polemike o zákonoch, ktoré by mali v štáte platiť, prišiel s ďalšími ná-

zormi na výchovu, ktorá mala prebiehať už od ranného detstva, a to formou 

hier a bájok, z ktorých dieťa preberá správne vzory a hrou sa učí princípy 

zákonov platných pre všetkých v danom štáte. „Zdá sa mi, že už tretí alebo 

štvrtýkrát prichádza reč okľukou k tej istej myšlienke, že totiž výchova je 

vlečenie a vedenie detí k zásadám, ktoré sú zákonom vyslovené ako správne a 

spolu uznané za vskutku správne od mužov najspôsobilejších a skúsenosťou 

najstarších“ (Platón 2003, 64). 

Výchovu rozdelil podľa veku do stupňov, ktoré by sme dnes mohli prirov-

nať k materskej, základnej a strednej škole. Výučba bola prispôsobená veku 

a len tí rozumovo najzdatnejší sa postupne dostali až k učeniu filozofie, aby 

zastávali vládnuce funkcie. Takto zjednodušený systém výchovy v sebe vždy 

nesie jednu spoločnú črtu a to, že výchova je úzko spätá so štátom, v ktorom 

prebieha. Odzrkadľujú sa v nej platné zákony a aby bola efektívna, už raz 

prijaté zákony, ktoré sú dobré, by sa nemali meniť rovnako, ako sa nemá me-

niť samotná výchova, pokiaľ smeruje k dodržiavaniu zákonov a k Dobru. 

„Tvrdím, že vo všetkých obciach sú všetci v nevedomosti o tom, že hry majú 

najväčší význam pre zákonodarstvo, či majú byť dané zákony trvalé, či nie. 
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Ak sú totiž hry riadne stanovené a dostane sa im toho, aby tí istí hráči hrali 

vždy tie isté hry a za tých istých podmienok a rovnakým spôsobom a bavili sa 

tými istými zábavami, dovoľujú, aby tiež vážne dané zákony trvali v pokoji; 

ale keď sa nimi hýbe a zavádzajú sa v nich novoty, keď prijímajú stále iné a 

iné zmeny a mládež nikdy nenazýva milými vždy tie isté veci, takže ani v 

postojoch ich tiel ani v poslednej úprave nie je medzi nimi stále súhlasne 

stanovené, čo je slušné a čo neslušné...“ (Platón 2003, 212). Z tohto dôvodu je 

dôležité ustáliť zákony, pretože spolu s nimi sa ustáli aj výchova v danom 

štáte. 

Po stručnejšom prehľade Platónovho názoru na výchovu ostáva vysvetliť, 

čo to podľa neho výchova vlastne je? V siedmej knihe Štátu Platón vykladá 

podobenstvo o jaskyni, ktorá má predstavovať náš zmyslový svet. Výchova je 

tým prostriedkom, ktorý nás ťahá z jaskyne von na svetlo, aby sme síce s ťaž-

kosťami, ale predsa videli pravé poznanie. Je potrebné spomenúť, že kým 

jaskyňa predstavovala náš zmyslový svet, svet „tam hore“, ktorý neožaruje 

umelý oheň, ale Slnko – idea Dobra, je svetom ideí, v ktorom možno nazerať 

v pravé veci, pravé súcna, ale je treba si privyknúť, kým sa nebudeme môcť 

pozrieť aj na samotné Slnko: „...v oblasti poznania možno na konci a iba 

ťažko nájsť ideu dobra; keď sa však raz odhalí, musíme o nej usúdiť, že pre 

všetko je pôvodkyňou všetkého pravého a krásneho, lebo vo viditeľnom svete 

stvorila svetlo a jeho pána, slnko, v mysliteľnom svete však, kde je sama 

vládkyňou, poskytla ľuďom pravdu a rozum, takže kto chce rozumne konať, 

či už v súkromnom živote, alebo verejnom, musí poznať túto ideu“ (Platón 

2006, 278). Idea Dobra „osvetľuje“ naše poznanie a tým sa stáva poznaním 

pravým. Zároveň, ak podľa nej konáme v našom živote, konáme správne a 

rozumne. Väzeň, ktorý by si postupne privykol na jas Slnka a skúmal by 

skutočné veci, by sa už nechcel vrátiť späť do jaskyne, pretože ožiarený 

slnkom by nevidel nič. 

Platónovo ponímanie výchovy by malo byť základným východiskom pre 

učiteľov a žiakov aj dnes. Ide o názory, ktoré sa reflektujú v celom ľudskom 

myslení, či už v oblasti filozofie, alebo spoločenského života ako buď kritizo-

vané, alebo vyzdvihované. Predstavujú jeden z nosných pilierov európskeho 

myslenia a tým pádom by mali tvoriť aj základ všeobecného prehľadu žiaka. 

Čo je dôležité zvýrazniť vzhľadom na Platóna, je koncept ideálneho štátu s 

výchovou a zákonmi podriadenými idey Dobra. Podobne s výchovou pod-

riadenou blahu štátu sa stretávame aj u ďalšieho významného mysliteľa, Aris-

totela. 
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3 Aristotelova koncepcia výchovy 
 

Aristoteles nadviazal na Platónovu výchovu v zmysle starostlivosti o dušu 

a tiež podobne, ako Platón, poukazoval na potrebu výchovy štátnej. Výchova 

mala byť občianskou a nie súkromnou, avšak v duchu dobovej tradície z nej 

vylúčil ženy. Podobne vyčlenil aj niekoľko stupňov výchovy podľa veku žia-

kov, čo je však najdôležitejšie, opäť išlo o systém, ktorého základom bolo 

žitie v súlade s poriadkom. 

Hoci Aristoteles prijímal Platónov názor, že výchova je starostlivosťou o 

dušu, nachádzame u neho rozdielne členenie duší, užšie spojeného s výcho-

vou a učením. Aristoteles rozlíšil tri typy duše, a to dušu vegetatívnu, ktorá je 

vlastná všetkým živým organizmom, dušu zmyslovú, vlastnú zvieratám a ľu-

ďom a prejavujúcu sa schopnosťou pohybu, cítenia, chcenia a dušu 

rozumovú, vlastnú len človeku a prejavujúcu sa poznávaním a myslením. V 

človeku sú prítomné všetky tri typy duše, ktoré by mali byť v harmónii a na 

základe toho Aristoteles prišiel s troma zložkami výchovy pričlenenými ku 

každému jej typu. Išlo o výchovu telesnú, mravnú a rozumovú, ktoré sa majú 

vo výchove prejavovať každá v zodpovedajúcej miere. „Tak ako príroda 

spojila u človeka všetky tri časti duše, je potrebné aj pri výchove harmonicky 

spojiť všetky tri základné výchovné zložky, aby bola vzdelávaná celá 

osobnosť dieťaťa“ (Hejna 2006, 9). Podobne, ako typy duše vystupujú od 

najnižšieho stupňa k najvyššiemu, by mala prebiehať aj výchova a tak najprv 

začína s výchovou telesnou, ktorú uprednostnil pred výchovou mravnou a 

rozumovou. Potom nasleduje výchova mravná, ktorú najpodrobnejšie 

spracoval v spise Etika Nikomachova. 

Morálna výchova sa spája s morálnymi zákonmi, ktoré si človek nevytvára 

sám, ale sú mu dané. Úlohou človeka je naučiť sa ich rozumom rozpoznávať 

a prijímať. Ústrednou mala byť snaha pripodobniť sa svetovému poriadku, v 

ktorom sú morálne zákony, a to dosiahne pomocou lásky a dobra. Celý svet 

tvorí poriadok, ktorý je v jednote a slúži spoločnému cieľu. Preto aj všetok 

pohyb smeruje k jednému a tým sa dosahuje dokonalosť, blažený život. 

Najbližšie k dosiahnutiu tohto cieľa je práve človek, ktorý sa svojou duchov-

nou podstatou najviac podobá tej božskej a vďaka vrodenému rozumu je 

schopný poznávať morálne zásady, cnosti (Aristoteles 1996, 11). Z toho vy-

plýva, že jediný spôsob, ako sa človek môže zapojiť do tohto poriadku je 

viesť cnostný a mravný život. Avšak čo je dôležité, človek tak koná vedome a 

tým prevyšuje všetko ostatné vo svete, keďže sa zapája do poriadku sveta 
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vlastným pričinením. Neriadi sa len svojou prirodzenosťou, podlieha aj zvy-

kom, ale predovšetkým je obdarovaný rozumom, ktorý mu pomáha svoju 

prirodzenosť krotiť a zvyky riadiť a tým ho približuje logu. Človek je tak 

jedinou bytosťou, ktorá je schopná vedome sa podieľať na svetovom poriadku 

a to prostredníctvom filozofie: „Za týchto okolností filozofia u neho (Aristo-

tela) nemohla byť, ako u Sokrata a Platóna, všeobecnou nápravou ľudského, 

priložením božskej normy na človeka, ale musela byť čímsi úplne autonóm-

nym: ľudským spasením, odpoveďou na výzvu, ktorá je k nám obrátená tým, 

že človek jediný z celej skutočnosti má možnosť výslovného vzťahu k jej 

celku“ (Patočka 1994, 18). 

Pokiaľ sa píše o cnostnom živote, vynára sa otázka, o aké druhy cnosti 

vlastne pôjde. Aristoteles však rozoznal dve zložky ľudskej duše, ktorým zod-

povedajú aj dva druhy cností: „...jedny cnosti nazývame rozumovými, druhé 

mravnými; múdrosť, chápanie a rozumnosť nazývame rozumovými, štedrosť 

a umiernenosť mravnými“ (Aristoteles 1996, 48). Cnosť je potom stavom, 

ktorým sa človek prejavuje a na základe ktorého môžeme o ňom tvrdiť, že je 

cnostný. Rozumová cnosť je podmienená učením, mravná cnosť je otázkou 

etiky, ale so žiadnou z cností sa nerodíme! Ak však cnosti získavame až na 

základe svojho správania, ktoré vyplýva z výchovy, teda z toho, čo sa nau-

číme, môže sa stať, že čo si osvojíme je nesprávne, čiže sa naučíme ne-

správnu cnosť. Z toho vyplynula Aristotelova požiadavka etiky pri výchove 

detí, aby im vštiepila lásku a úctu k dobru. Takže aj cnostiam sa človek učí 

podobne, ako remeslám a tak: „...všetky zručnosti a umenie vyžadujú isté 

predbežné vzdelanie a navykanie, aby sme ich mohli vykonávať a tak zjavne 

aj cnostné správanie“ (Aristoteles 1998, 289). Práve z potreby predbežného 

vedenia, čiže učenia, vzniká potreba etiky v procese výchovy detí. 

Odpoveď na otázku, akú úlohu teda zastáva morálna výchova, by mala 

byť zrejmá. Jej úlohou je viesť občanov k cnostnému správaniu sa a oboz-

namovanie s morálnymi zásadami, ktoré sú pre dobre fungujúcu spoločnosť 

nevyhnutné. Jej cieľom ale nie je učiť nejakému konkrétnemu cnostnému 

správaniu sa. Človek si má cnostné správanie osvojiť na základe toho, že sa 

cnostným sám stane. Pri tom najdôležitejšou stránkou morálnej výchovy je 

skutočnosť, že morálna stránka človeka sa dá formovať, ovplyvniť výchovou, 

čiže človek sa dá nasmerovať k cnostnému životu, a tak táto výchova má byť 

prítomná už u čo najmenších detí v podobe mravoučných bájí a hier a má: 

„...budiť v mladej duší záujem o všetko pravdivé, dobré a krásne a viesť ju k 

tomu, aby pracovala nie len z povinnosti, ale predovšetkým z tej záľuby a lás-
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ky“ (Aristoteles 1996, 21). Zjednodušene povedané mravná výchova má 

nasmerovať človeka na tú správnu cestu. 

Tretím typom výchovy bola výchova rozumová, ako to najvyššie, čo je 

prítomné len v človeku. Ako už bolo spomenuté, je to práve rozum, ktorým 

ovplyvňujeme mravné cnosti v tom zmysle, že si vieme vybrať tie správne, 

vieme sa pre ne slobodne rozhodnúť. Rozum úzko súvisí s cnostným životom, 

čiže so životom, ktorého cieľom je práve blaženosť. Kým cnosti človeku vro-

dené nie sú, je mu vrodená túžba po vedení. Podobne je mu prirodzene 

vlastná aj schopnosť učiť sa. Rozumová výchova je teda úzko spojená nie len 

s cnosťami, ale aj citmi a pocitmi, ktoré zosilňujú účinok rozumového 

poznávania. Zároveň je najvyššou, lebo vedie človeka k životu v blaženosti, 

pretože riadi jeho prirodzenosť. „Najlepšie a najpríjemnejšie je každému to, 

čo mu je prirodzene vlastné. Teda pre človeka je to život podľa rozumu, pre-

tože vtedy je najviac človekom. A tak tento život je aj v najvyššej miere bla-

žený.“ (Aristoteles 1996, 265) 

Spoločnou črtou výchovy Aristotela aj Platóna bolo, že výchova mala byť 

podriadená obci. Len tak môže byť obec zachovaná a silná a rovnako s ňou aj 

jej občania. Preto je v oblasti výchovy dôležitá najmä výchova k občianstvu, 

k príslušnosti k danej obci. Avšak Aristoteles vyzdvihuje potrebu pristupovať 

ku každému žiakovi zvlášť, v rámci jeho možností. „Výchova má byť priro-

dzená, má rozvíjať chovancove vlohy a rešpektovať jeho duševné založenie“ 

(Hejna 2006, 9). Výchovy sa mohli zúčastňovať len slobodní občania a jej 

cieľom bolo blaho občanov, ako aj blaho celej obce. Práve preto mala byť 

výchova: „...jedna a ta istá pre všetkých a starostlivosť o ňu musí byť spoloč-

nou, nie súkromnou, ako dnes, kedy sa každý o výchovu svojich detí stará 

sám a súkromne ich vyučuje predmetom podľa vlastnej voľby“ (Aristoteles 

1998, 289). Napriek tomu vyzdvihuje aj individuálny prístup k výchove 

jednotlivcov založenom na ich vlohách a schopnostiach. 

 

Záver 
 

Ako Platón, tak aj Aristoteles vyvodili svoje koncepty výchovy z filozofie na 

princípe deľby ľudskej duše, či jej stupňov, ako starostlivosť o dušu. Hoci 

rozoberali rôzne formy výchovy v rôznom veku, jej cieľom bolo spraviť z 

dieťaťa občana štátu – obce, ktorému už výchovou boli vštepované základné 

pravidlá morálky a zákonov platných pre jeho obec. Podobnú úlohu by mala 
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zohrávať aj náuka o spoločnosti a nemala by zabúdať na svoj základ, ktorý 

má práve vo filozofii a to nie len v období vrcholnej antiky, kde je explicitne 

prítomná, ale v celých dejinách filozofie. Pretože v celej histórii sa kládol 

dôraz na pôvod, výchovu a prehľad o svojej minulosti, ako aj súčasnosti, táto 

forma by mala zostať zachovaná aj naďalej. Bez prehľadu toho, ako človek 

v dejinách myslel, ako sa vyvíjali jeho názory na celý svet, ako aj spoločen-

stvo, v ktorom žil, nie je možné smerovať k niečomu novému. Stále je tu prí-

tomná morálka, ale hlavne otváranie možností a priestoru na uvažovanie a za-

stávanie vlastného názoru s možnosťou si ho logicky obhájiť odvolávaním na 

získané poznatky. 
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Abstrakt: Nosnou témou príspevku je zdôraznenie potrebnosti filozofie pri výchove k 

občianstvu. Po období mýtov prichádzajú s filozofickými školami aj názory na formy 

výchovy, ktoré vyvrcholia v období klasickej antickej filozofie, predovšetkým u Pla-

tóna a Aristotela. Potrebnosť a nevyhnutnosť filozofie pri výchove rozpracovaná v 

tomto období sa stala základom pre výchovu až dodnes. 
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